HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Enheten för Lärarutbildning

2004-04-16

Protokoll fört vid sammanträde med Enheten för Lärarutbildnings styrelse
040309 kl. 13:15-17.00
Lokal: S 318
Närvarande styrelseledamöter:
Gunilla Lundkvist, ordförande
Jörgen Johansson, HOS
Bengt Tjellander, HOS
Georgi Tchilikov, IDE
Lars-Gunnar Franzén, SET
Pia Wahlström, extern företrädare
Björn Zetterberg, extern företrädare
Thomas Bengtsson, studentrepresentant
Jesper Berglund, studentrepresentant
Sofia Karp, studentrepresentant
Övriga närvarande:
Lisbeth Ranagården, ELU:s forskningsråd (§ 7, punkt 1)
Marie Larsson, sekreterare
Anmält förhinder:
Eva Wirdheim, ELU
Birgitta Svensson, HUM
Ole Olsson, HOS

§1

Dagens agenda
Styrelsen godkänner dagens agenda.

§2

Val av justeringspersoner
Styrelsen utser Jesper Berglund och Björn Zetterberg att justera dagens protokoll.

§3

Föregående mötes protokoll
I § 11 skall rubriken på ärendet vara ”Inrättande av Område Naturorienterande ämnen inom
Lärarutbildningen”. Ordet Naturkunskap skall således strykas, både i rubriken och i texten till
paragrafen.
I övrigt godkänner styrelsen protokollet från styrelsemötet 040204.

§4

Uppföljning av fattade beslut från föregående möte
§ 8 från förra mötet, Forskning vid ELU: underlag för kriterier för medelsfördelning är ännu inte
framtagna utan frågan kommer att behandlas vid ett senare tillfälle.

§5

Meddelanden och information
• Ordförande informerar från Lärarutbildningskonventet: Villkoren för forskning inom
lärarutbildningen diskuterades – det är problem med otillräckliga forskningsmedel även på
andra lärarutbildningar. Examensarbeten: detta togs upp som ett bra sätt att samarbeta med
kommunerna. Bolognaprocessen: om förslaget om att förändra villkoren för olika examina går
igenom måste lärarutbildningarnas organisation sannolikt ses över.
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§5

Meddelanden och information, forts.
• Ordförande informerar om att Eva Wirdheim, ELU:s utbildningsledare, för närvarande är
sjukskriven på 50 %. Den tid hon arbetar ägnas uteslutande åt arbetet som utbildningsledare.
• Ordförande informerar om en inbjudan från Utbildningsnämnden i samarbete med
Studerandeavdelningen: 24 mars kommer Lars Lustig till HH för att presentera innehållet i
betänkandet Tre vägar till den öppna högskolan, som överlämnats till utbildnings- och
forskningsminister Thomas Östros. Det handlar om en översyn av tillträdesreglerna till
högskolan.

§7

Forskning vid ELU
• Lisbeth Ranagården, ledamot i ELU:s forskningsråd, ger en kort bakgrund till
forskningsrådets bildande och föredrar det dokument som förelagts styrelsen: en preliminär
version av Beslutsordning ELU:s styrelse – forskningsråd. Ärendet har varit uppe till
diskussion vid ett tidigare möte (2003-04-28) men utan att något formellt beslut fattats.
I samband med MBL-förhandling av dokumentet framkom en del synpunkter, liksom från
Maj-Britt Bäck, HH:s förvaltningschef. Dessa finns inte redovisade i det underlag som
styrelsen fått. Därför föreslår ordförande att ärendet bordläggs, att styrelsen till nästa möte
föreläggs ett tydligt dokument och att beslut i frågan fattas då.
Styrelsen beslutar enligt förslag.
• Ordförande informerar om att Forskningsmedelsberedningen haft ett möte där man beslutat
föreslå högskolestyrelsen att behålla samma nivå som tidigare (förutom indexreglering) på
forskningsanslagen under 2005. Detta skulle innebära en fortsatt låg tilldelning till ELU.
Ordförande poängterar emellertid att detta beslut skall betraktas som preliminärt; justering
kommer att ske efter budgetpropositionen i september. Då är det viktigt att representanter för
ELU finns med och bevakar våra intressen.

§6

Magisterprogram – Aktionslärande
Ordförande informerar om att alla beslut som rör magisterutbildningen Aktionslärande inom fältet
för utbildningsvetenskap nu är klara. Utbildningen garanteras kvalitet genom samarbetet med
Tromsö universitet. Ole Olsson kommer att fungera som examinator.
Skall emellertid en ny omgång av utbildningen startas krävs att ELU magisterprövas och har egen
kompetens på lärarsidan.

§8

Ekonomi: årsbokslut 2003
Marie Larsson går igenom bokslutet för ELU 2003.
Styrelsen godkänner årsbokslutet.

§9

Översyn av ELU:s organisation och ekonomi
Ordförande redogör för bakgrunden till ärendet; när ELU nu byggt upp den administrativa
organisation som krävs för att bedriva en bra verksamhet är det tydligt att de medel vi får inte
räcker till, med den fördelningspolicy som gäller idag. Ett annat problem är svårigheten att få
förståelse för lärarutbildningens speciella villkor som en professionsutbildning, såsom VFU och
det didaktiska perspektivet. Det krävs en översyn av både organisation och ekonomi. Styrelsen
beslutar uppdra åt ordförande att:
- till Utbildningsnämnden lyfta frågan om fördelningsprinciper när det gäller utbildningsområdet
Undervisning
- tillsammans med förvaltningschefen gå vidare med en översyn gällande organisering kring de
delar av lärarutbildningen som specifikt rör professionen, d.v.s. VFU och didaktik.
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§ 10

Kursplaner
Biologi: Specialisering/fördjupningskurs i form och funktion för undervisningsområdet inom
grundskolans senare del och gymnasieskolan (41-60 p): styrelsen beslutar att fastställa kursplanen,
under förutsättning att den godkänns av SET:s styrelse.
Psykologi, 20 poäng för undervisningsområdet inom gymnasieskolan (41-60 p): styrelsen beslutar
att fastställa kursplanen.
Svenska: språk, kultur och litteratur för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och
gymnasieskolan (41-60 p): styrelsen beslutar att fastställa kursplanen under förutsättning att några
mindre korrigeringar görs.

§ 11

Utvärdering 2004
En första remissupplaga av självvärderingen har distribuerats till styrelsens ledamöter och andra
berörda. Ordförande emotser synpunkter. Självvärderingen skall vara inlämnad 31 mars, och 5
oktober får HH besök av en bedömargrupp.

§ 12

Förslag till komplettering av ELU:s kursutvärderingar
Jesper Berglund presenterar ett första utkast till utökad utvärdering. Styrelsen diskuterar
dokumentet. Ordförande föreslår att en grupp bestående av Pia Wahlström, Jesper Berglund och
Bengt Tjellander får i uppdrag att arbeta vidare med frågan.
Styrelsen beslutar enligt förslag.

§ 13

Övriga frågor
• Thomas Bengtsson tar upp tre frågor från S.K.O.L.K: att VFU-uppgifternas omfattning är
väldigt olika inom de olika inriktningarna, att förkunskaperna hos de studenter som läser
nationalekonomi bör vara samhällskunskap B eller C istället för A, samt att den sista
delkursen i Utbildningsvetenskap 1-20 poäng, ämnesdidaktik, där matematik- och
biologistudenter samläser, är alltför inriktad på biologi.
Ordförande tar med sig synpunkterna och lovar att förmedla dem till berörda personer.
• Kursplaner i matematik: styrelsen har förelagts följande kursplaner:
Matematik – introduktionskurs, 5 poäng
Geometri och linjär algebra, 5 poäng
Envariabelanalys, 5 poäng
Matematikdidaktik med VFU, 5 poäng
Matematiska begrepp för skolan, 5 poäng
Klassisk geometri, 5 poäng
Diskret matematik, 5 poäng
Verksamhetsförlagd utbildning 2 i matematik, 5 poäng
Matematikdidaktik för gymnasieskolan, 5 poäng
Matematikens historia, 5 poäng
Konkret matematik, 5 poäng
Sannolikhetsteori, 5 poäng
Statistikteori, 5 poäng
Flervariabelanalys, 5 poäng
Vektoranalys, 5 poäng
Linjär algebra – fortsättningskurs, 5 poäng
Analysens grunder, 5 poäng
Abstrakt algebra, 5 poäng
Styrelsen beslutar att fastställa samtliga kursplaner.
Styrelsen ställer sig även bakom förslaget att studenterna har möjlighet att välja bland
flera olika delkurser på varje nivå. Inriktningsansvarig ansvarar för genomförandet av
denna valprocedur och att resultatet inrapporteras till ELU:s administration i god tid fö re
kursstart.
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§ 13

Övriga frågor, forts.
• Komplettering till § 9: ordförande redovisar de synpunkter som Maj-Britt Bäck lämnat på
ELU:s organisation, vad gäller styrelsens roll i frågor som ett särskilt läraranställningsutskott, styrelsens relation till Utbildningsnämnden samt forskningen. Ordförande föreslår
att dessa frågeställningar kopplas till den redan pågående översynen av ELU:s
organisation och ekonomi.
Styrelsen beslutar enligt förslag.
• Förslag från Bengt Tjellander: att styrelsen rekommenderar inriktningsansvariga att gå
PALL-utbildning.
Styrelsen ställer sig bakom förslaget men betonar att ELU inte har resurser att stå för
eventuella kostnader.
• Förslag från Bengt Tjellander: att styrelsen rekommenderar berörda sektioner att skapa en
Matte/NO-stuga. Eftersom detta är någonting som funnits tidigare och kanske inte slagit
så väl ut föreslår ordförande att Georgi Tchilikov undersöker frågan och hur det behov
som ändå finns kan tillgodoses på bästa sätt, och återkommer till styrelsen.
Styrelsen beslutar enligt förslag.
• Förslag från Bengt Tjellander: att styrelsen utser en referensgrupp av verksamhetsföreträdare som tillsammans med examinator diskuterar examensarbetenas innehåll och
former. Styrelsen ser detta som ett ärende som framför allt ska ll tas upp inom RUC.
Ordförande informerar om att frågan diskuteras inom RUC.

§ 14

Frågor till nästa möte
• Matte/NO-stuga
• Examensarbetenas innehåll och former
• Beslutsordning ELU:s styrelse - forskningsråd
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