HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Enheten för Lärarutbildning

2003-12-03

Protokoll fört vid sammanträde med Enheten för Lärarutbildnings styrelse
031117 kl. 13.00-17.00
Lokal: S 318
Närvarande styrelseledamöter:
Gunilla Lundkvist, ordförande
Birgitta Svensson, HUM
Ole Olsson, HOS
Lars-Gunnar Franzén, SET
Jesper Berglund, studentrepresentant
Sofia Karp, studentrepresentant
Pia Wahlström, extern företrädare
Övriga närvarande:
Marie Larsson, sekreterare
Anmält förhinder:
Thomas Bengtsson, studentrepresentant
Björn Zetterberg, Varberg, extern företrädare

§1

Dagens agenda
Styrelsen godkänner dagens agenda.

§2

Val av justeringspersoner
Styrelsen utser Jesper Berglund och Ole Olsson att justera dagens protokoll.

§3

Föregående mötes protokoll
Styrelsen godkänner protokoll från styrelsemötet 031008.

§4

Uppföl jning av fattade beslut från föregående möte
§ 8 från förra mötet, Verksamhetens representanter i styrelsen: Pia Wahlström ingår från och med
detta möte som extern ledamot i ELU:s styrelse. Hon representerar Halmstads kommun.
§ 16 från förra mötet, Övriga frågor: frågan om komplettering av ELU:s kursutvärderingar följs
upp under dagens § 13.

§5

Meddelanden och information
Ordförande informerar:
- Pia Wahlström hälsas välkommen som ledamot i ELU:s styrelse.
- ELU:s kanslipersonal deltar i arbetsgruppsutveckling under ledning av Landstingshälsan. Syftet
är att skapa en väl fungerande arbetsgrupp med bra rutiner, för att kunna ge bra student- och lärarservice. För att kunna genomföra denna utveckling är det ibland nödvändigt att stänga ELU:s
expedition om all personal skall kunna deltaga. Studentrepresentanterna tillfrågas om sin syn på
detta och har ingenting att invända, under förutsättning att information om planerad stängning
kommer ut i god tid, genom anslag och på hemsidan.
- Ordförande ger en kortfattad redogörelse för det första mötet med RUC-fullmäktige. Vid nästa
styrelsemöte kommer Ola Brorsson att närvara för att ge ytterligare information. Styrelsen får ta
del av dokumentet Verksamhetsbeskrivning RUC 2003-2004.
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§6

Anställningsärende gästpr ofessor
Ordförande återkommer med mer information i ärendet vid nästa styrelsemöte.

§7

Magisterprogram – Aktionslärande
Se § 6 ovan.

§8

Forskning vid ELU
Birgitta Svensson, forskningssamordnare vid ELU, informerar:
a) Anhållan om entledigande som representant i ELU:s forskningsråd: Eva Strandell
anhåller i ett brev ställt till ELU:s styrelse om att bli entledigad som representant i ELU:s
forskningsråd. Skälet är tidsbrist. Dessutom ingår Lars-Gunnar Franzén numera i rådet, vilket
innebär att NO-ämnet ändå bedöms få tillräcklig ”bevakning”.
Styrelsen bifaller anhållan och ger samtidigt forskningsrådet i uppdrag att tillsammans med
ordförande utarbeta ett förslag till beslutsordning. Exempelvis bör ett ärende liknade detta
kunna hanteras direkt av rådet.
b) ELU:s forskningsstrategi: Birgitta Svensson går igenom dokumentet.
Styrelsen godkänner det, med kommentaren att det är ett levande dokument som skall ses som
ett första steg mot en komplett strategi. Styrelsen ser det också som önskvärt att vid något
tillfälle få träffa forskningsrådet för diskussion. Ordförande föreslå r att det första
styrelsemötet under vt 2004 ägnas åt bland annat detta.
Birgitta Svensson presenterar vidare resultatet av den inventering hon påbörjat av forskning
av relevans för ELU vid Högskolan i Halmstad. Dock poängterar hon att dokumentet ännu
inte är komplett. Styrelsen ser inventeringen som ett viktigt arbete, och det är också ett bra
underlag för framtida forskningsseminarier.
c) Tilldelning av forskningsmedel vid ELU: styrelsen fick redan vid förra mötet ta del av
forskningsrådets förslag till tilldelning av forskningsmedel vid ELU. Man utlyste sammanlagt
200 000 kronor. Forskningsrådet föreslår följande:
att Jörgen Johansson, HOS, tilldelas 50 000 kronor för att göra en förstudie som i ett andra
led skall mynna ut i en mer omfattande forskningsansökan på samma tema. Forskningsprojektets ämne är Det vetenskapliga studiet av politik – om politikförståelse i Lärarutbildningen.
att Ingrid Nilsson, ELU, tilldelas 50 000 kronor för att avsluta sin licentiatsavhandling, som
så småningom kommer att mynna ut i en doktorsavhandling. Avhandlingens ämne är Lärares
tankar om kompetensutveckling i teori och praktik.
Styrelsen bifaller förslaget, med tillägget att de som beviljats forskningsmedel skall skriva en
rapport om hur de använt pengarna.
Som ett tillägg till beslutet ger styrelsen forskningsrådet i uppdrag att utarbeta formella
kriterier för medelsfördelning. Birgitta Svensson presenterar som information ett förslag till
kriterier, vilket kommer att tas upp för beslut vid nästa styrelsemöte.
En tredje ansökan om medel tillställdes forskningsrådet. Denna var inte fullständig och har
därför inte beaktats.
d) Diskussion om professor/lektor: Diskussionen fortsätter inom forskningsrådet. Innan
annonsering kontaktas ett par professorer för att sondera deras intresse av ELU.
Doktorandärende: De ekonomiska förutsättningarna för Pernilla Nilssons doktorandtjänst är
ännu inte fullständigt utredda. Styrelsen ger därför ordförande i uppdrag att kontakta
forskarskolan i Linköping för att komma fram till en slutgiltig lösning.
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Ekonomi
a) Budget 2004: Marie Larsson går igenom den slutgiltiga budgeten för 2004.
Styrelsen godkänner budgeten.
b) Kvartalsbokslut: Marie Larsson går igenom kvartalsbokslutet för perioden t.o.m. september
2003.
Styrelsen godkänner kvartalsbokslutet.

§ 10

Inriktningsansvarigas tjänster 2004
I juni fattades ett ordförandebeslut om ersättningsnivåer och ansvarsområden för inriktningsansvariga vid ELU. Av beslutet framgick att en revidering behöver göras inför vt 04.
Ordförande informerar om sina tankar kring ett nytt förslag.
Det är angeläget att snarast få fram ett underlag inför vårens tjänsteplanering, varför beslutet
sannolikt kommer att behöva tas per capsulam innan nästa styrelsemöte.

§ 11

Utvärdering 2004
Ordförande rapporterar från ett möte med Högskoleverket om anvisningar för självvärderingen.
Vid detta möte framkom åtskilliga invändningar mot anvisningarna. Dessa kommer därför att
arbetas om, skickas ut på ny remiss och vara klara senast 1 december. Innan dess kan endast en
liten del av arbetet påbörjas.

§ 12

Dimensioneringskonferens 2003
Styrelsen har fått ta del av ett dokument som behandlades vid den dimensioneringskonferens som
ordförande samt Eva Wirdheim deltagit i. Temat är valfrihet och styrning, vilket syftar på den
balansgång som krävs i dimensioneringen av lärarutbildningen för att tillgodose dels studenternas
möjligheter att fritt välja inriktningar och dels arbetsmarknadens behov av lärare inom olika
undervisningsområden. Frågan har diskuterats inom RUC och skall också tas upp vid ett möte med
inriktningsansvariga 2 december.
Styrelsen diskuterar frågan, konstaterar att den är mycket viktig och kommer att ta upp den vid
kommande styrelsemöten.

§ 13

Förslag till komplettering av ELU:s kursutvärderingar
Jesper Berglund informerar om att ett remissunderlag är under arbete. Resultatet kommer att
föreläggas styrelsen vid ett kommande möte.

§ 14

Övriga frågor
- Studentrepresentanterna ber om ett klargörande vad gäller reglerna för examensarbeten inom
ELU. De mallar för examensarbeten som finns på ELU:s hemsida stämmer inte överens med de
föreskrifter som finns på de olika sektionerna, och detta ställer till problem då lä rarstudenterna
skriver arbeten med anknytning till sina ämnen. Dessutom skiljer sig reglerna åt mellan
sektionerna.
Ordförande kommer att undersöka frågorna och skyndsamt återkomma.
- Val av lärarrepresentanter till ELU:s styrelse: styrelsen ger ordförande i uppdrag att se till att de
listor som sammanställts över valbara och röstberättigade mailas ut till samtliga anställda vid HH
så att listorna blir fullständiga innan valprocessen sätts igång.
- Kursplaner för Barn och matematik/naturorienterande ämnen 1-20 samt 21-40 poäng: Planerna är
godkända av både SET:s och IDE:s styrelser. ELU:s styrelse uppmanar till några mindre
korrigeringar och ger ordförande i uppdrag att på delegation fastställa kursplanerna.
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Frågor till nästa möte
- Mötestider vt 2004
- Anställningsärende gästprofessor samt Magisterprogram – aktionslärande.
- Forskning: beslutsordning samt formella kriterier för medelsfördelning
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