HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Enheten för Lärarutbildning

2004-01-16

Protokoll fört vid sammanträde med Enheten för Lärarutbildnings styrelse
031218 kl. 13.00-17.00
Lokal: S 318
Närvarande styrelseledamöter:
Gunilla Lundkvist, ordförande
Eva Wirdheim, ELU
Birgitta Svensson, HUM
Ole Olsson, HOS
Bengt Tjellander, HOS
Georgi Tchilikov, IDE
Lars-Gunnar Franzén, SET
Thomas Bengtsson, studentrepresentant
Jesper Berglund, studentrepresentant
Sofia Karp, studentrepresentant
Övriga närvarande:
Marie Larsson, sekreterare
Anmält förhinder:
Jörgen Johansson, HOS
Pia Wahlströ m, extern företrädare
Björn Zetterberg, extern företrädare

§1

Dagens agenda
Styrelsen godkänner dagens agenda.

§2

Val av justeringspersoner
Styrelsen utser Sofia Karp och Bengt Tjellander att justera dagens protokoll.

§3

Föregående mötes protokoll
Styrelsen godkänner protokoll från styrelsemötet 031117.

§4

Uppföljning av fattade beslut från föregående möte
§ 8 d från förra mötet, Diskussion om professor/lektor, följs upp under dagens § 5, Meddelanden
och information.
§ 14 från förra mötet, Övriga frågor: regler för examensarbeten: Eva Wirdheim arbetar med detta
tillsammans med bland andra inriktningsansvariga.

§5

Meddelanden och information
- Ordförande hälsar de nya styrelseledamöterna välkomna.
- Ordförande rapporterar från Lärarutbildningskonventet: Nätuniversitetet kartlägger lärarutbildningar på distans. Klart i februari 2004. Förslag till samarbete mellan lärosäten när det gäller
”små” språk.
Forskning: Utbildningsvetenskapliga kommittén (UVK) har inordnats i Vetenskapsrådet när det
gäller beredning och hantering av forskningsansökningar. Lärarutbildningen har ej fått förväntad
tilldelning i jämförelse med andra. Konventets mening var att det är svårt att bygga upp en
forskning i konkurrens med mer etablerade forskningsmiljöer. Konventet tillsatte en
forskningsstrategisk grupp.
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§5

Meddelanden och information, forts.
- Birgitta Svensson informerar om att arbetet med att rekrytera professor/lektor i
Utbildningsvetenskap fortsätter, och att vissa framsteg gjorts.

§6

Magisterprogram – Aktionslärande
Då samarbetet med Helsingborg när det gäller magisterutbildningen Aktionslärande inom fältet för
utbildningsvetenskap inte fungerat tillfredsställande kommer ELU att arbeta direkt mot Tromsö,
för att få kvalitet i utbildningen. Ett kontraktsförslag är på gång.

§7

Forskning vid ELU
- Kriterier för fördelning av forskningsmedel: styrelsen har fått ta del av Forskningsrådets
förslag till kriterier för fördelning av ELU:s forskningsmedel. Styrelsen påtalar att rubriken måste
skrivas om, att det tydligt skall framgå att kriterierna är rangordnade, att beslutsdatum skall
tillfogas samt att fotnoten skall tas bort.
Efter ovanstående korrigeringar beslutar styrelsen att godkänna kriterierna.
- Tilldelning av forskningsmedel vid ELU: styrelsen får ta del av Forskningsrådets förslag till
fördelning av ELU:s forskningsmedel 2004. Totalt har man utlyst 400 000 kronor. De ansökningar
man fått in uppgår till ett högre belopp, varför man generellt har skurit bort minst 5 % av det sökta
beloppet på varje ansökan.
Forskningsrådet föreslår följande:
att Magnus Tideman, HOS, tilldelas 100 000 (av sökta 105 000) kronor för att i samarbete med
Lisbeth Ranagården vidareutveckla analysen av ett redan insamlat material avseende klasslärares
relation till och roll vad gäller normalitet och avvikelse i grundskolan, samt skriva en ansökan om
externa forskningsmedel avseende en kritisk granskning av En skola för alla.
Styrelsen bifaller förslaget eftersom ansökan är fullgod och projektet bedöms som intressant.
att Jan-Olof Johansson, IDE, tilldelas 83 000 kronor för att i samarbete med Raymond Doumit
arbeta med ett projekt om Matematikundervisning i ett mångkulturellt perspektiv.
Styrelsen avslår ansökan med motiveringen att den inkom för sent samt är ofullständig.
att Birgitta Svensson, HUM, tilldelas 70 000 (av sökta 75 000) kronor för att avsluta en
undersökning om skrivandets betydelse i gymnasieskolan.
Styrelsen bifaller förslaget eftersom ansökan är fullgod och projektet bedöms som intressant.
Birgitta Svensson deltog inte i beslutet.
att Lisbeth Ranagården, HOS, tilldelas 150 000 (av sökta 160 000) kronor för att arbeta med sin
avhandling som behandlar Lärares lärande om elever.
Styrelsen bifaller förslaget eftersom ansökan är fullgod och projektet bedöms som intressant.
att Ingrid Nilsson, ELU, tilldelas 67 000 kronor för att arbeta med sin licentiatsavhandling, som
behandlar Grundskollärares tankar om utveckling av lärarkompetens i grundskolan.
Licentiatsavhandlingen kommer att mynna ut i en doktorsavhandling.
Styrelsen bifaller förslaget eftersom ansökan är fullgod och projektet bedöms som intressant.
att Katharina Jacobsson, ELU, tilldelas 20 000 kronor för resor och logi till Högskolan i Falun,
där hon har en doktorandtjänst på halvtid.
Styrelsen avslår ansökan med motiveringen att ansökan är ofullständig.
Styrelsen fogar till besluten att de som beviljats forskningsmedel skall hålla seminarier om sin
forskning samt aktivt deltaga i arbetet med ELU:s forskningsmiljö.
Styrelsen uppmanar även Forskningsrådet att med hänsyn till de ovan fattade besluten se över
medelsfördelningen och om möjligt bevilja de sökta beloppen till dem som tilldelats medel.
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§8

RUC-information
Detta ärende flyttas till nästa möte

§9

Kursplaner
Styrelsen har förelagts följande kursplaner, vilka man går igenom och har vissa synpunkter på:
Form och funktion
Historia 21-40 p
Kemi 21-40 p
Matematisk statistik, sannolikhetsteori
Matematisk statistik, statistikteori
Medie- och ko mmunikationsvetenskap 21-40 p
Projektarbete i fysik
Religionsvetenskap 21-40 p
Utbildningsvetenskap 41-60 p
Idrott och Hälsa 21-40 p
Applied Physiology
Fysik 21-40 p
Styrelsen beslutar att ge Eva Wirdheim i uppdrag att på delegation se över och fastställa
kursplanerna.
De kursplaner i matematik som Karl-Johan Bäckström förelagt styrelsen är ännu inte i sådant skick
att det är meningsfullt att behandla dem. Styrelsen ger ordförande i uppdrag att arbeta vidare med
dem, tillsammans med Eva Wirdheim, Magnus Larsson och Georgi Tchilikov.

§ 10

Val av ELU:s representant i Utbildningsnämnden
Eva Wirdheim har under 2003 deltagit i Utbildningsnämndens arbete för ELU:s räkning, men inte
varit formellt vald. Ordförande föreslår styrelsen att val hålls 14 och 15 januari kl. 08.30-14.30 i
ELU:s expedition.
Styrelsen beslutar enligt förslag, fastställer listor över valbara och röstberättigade samt utser
Monika Kulhanek och Marie Larsson att ansvara för rösträkning och protokoll.

§ 11

Ekonomi: Reviderad budget Grundutbildning anslag 2004
Marie Larsson går igenom den reviderade budgeten för 2004.
Styrelsen godkänner budgeten, men påtalar att den ingående balansen på 1 002 149 bör användas.
Marie Larsson påtalar att det är en preliminär IB, som kan komma att minska efter årsbokslutet.
Styrelsen kommer i samband med att man går igenom bokslutet att utarbeta en plan för hur ett
eventuellt överskott kan användas .

§ 12

Examinatorer vt 2004
Styrelsen har fått ta del av listan över examinatorer vid ELU vårterminen 2004.
Styrelsen godkänner examinatorslistan.

§ 13

Ansökan om medel för utveckling av specialiseringar/breddningar
Detta ärende utgår.

§ 14

Inriktningsansvarigas tjänster 2004
Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa möte, med hänvisning till att underlaget behöver
bearbetas ytterligare. Tills vidare gäller 2003 års underlag, med det tillägget att de inriktningsansvariga som då inte hade någon ersättning alls nu skall få 5 %.
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§ 15

Utvärdering 2004
Ordförande informerar om att arbetet med utvärderingen fortsätter. En intern hemsida, där allt
material efter hand skall läggas in, är under uppbyggnad.

§ 16

Mötestider vt 2004
Styrelsen beslutar att förlägga vt 2004:s mötestider till följande datum: 4 februari, 9 mars, 15 april,
25 maj samt 9 juni. Tid: 13.15-17.00.

§ 17

Förslag till komplettering av ELU:s kursutvärderingar
Ärendet bordläggs till nästa möte.

§ 18

Övriga frågor
- Birgitta Svensson tar upp frågan om vilka kriterier som gällt för sammansättningen av ELU:s
ledningsgrupp. Hon påtalar behovet av en representant för lärarna, vilket övriga styrelseledamöter
instämmer i. Ordförande lovar att se över ledningsgruppens sammansättning.
- Tilldelning av forskningsmedel 2003: eftersom Forskningsrådet nu fått de handlingar med vilka
Katharina Jacobsson kompletterat sin ansökan om medel för år 2003 beviljar styrelsen 10 000
kronor för resor och logi för ht 2003. Medlen betalas ut mot uppvisande av kvitton.
Styrelsen ger ordförande i uppdrag att övervaka hanteringen av detta.
- Ordförande informerar om att ett avtal med kommunerna angående ersättning för VFU nu är
färdigställt. Ordförande har styrelsens fortsatta förtroende att sköta förhandlingarna.
- Budgetunderlag 2005-2007: ordförande redogör kort för de förslag som hittills diskuterats
gällande utveckling av nya kurser och inriktningar.
Styrelsen ger ordförande i uppdrag att på delegation arbeta vidare med underlaget.
- Doktorandärende: Diskussionen med Forskarskolan i Naturvetenskapernas och Teknikens
didaktik har lett fram till att ELU erbjuds möjlighet att ingå i dess nätverk av samverkande
universitet och högskolor. Ordförande får styrelsens mandat att gå vidare med denna fråga.

§ 19

Frågor till nästa möte
- Inriktningsansvarigas tjänster 2004
- Förslag till komplettering av ELU:s kursutvärderingar
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