HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Enheten för Lärarutbildning

2004-03-01

Protokoll fört vid sammanträde med Enheten för Lärarutbildnings styrelse
040204 kl. 13:15-17.00
Lokal: S 318
Närvarande styrelseledamöter:
Gunilla Lundkvist, ordförande
Eva Wirdheim, ELU
Birgitta Svensson, HUM (t.o.m. § 9)
Jörgen Johansson, HOS
Ole Olsson, HOS
Bengt Tjellander, HOS
Georgi Tchilikov, IDE
Lars-Gunnar Franzén, SET
Pia Wahlström, extern företrädare (t.o.m. § 9)
Thomas Bengtsson, studentrepresentant
Sofia Karp, studentrepresentant
Övriga närvarande:
Ola Brorsson, RUC-samordnare (§ 15)
Marie Larsson, sekreterare
Anmält förhinder:
Björn Zetterberg, extern företrädare
Jesper Berglund, studentrepresentant

§1

Dagens agenda
Styrelsen godkänner dagens agenda.

§2

Val av justeringspersoner
Styrelsen utser Thomas Bengtsson och Lars-Gunnar Franzén att justera dagens protokoll.

§3

Introduktion till ELU
Eva Wirdheim gör en kort genomgång av den nya lärarutbildningens uppbyggnad.

§4

Föregående mötes protokoll
Styrelsen godkänner protokoll från styrelsemötet 031218.

§5

Uppföljning av fattade beslut från föregående möte
§ 10 från förra mötet, Val av ELU:s representant i Utbildningsnämnden: Eva Wirdheim är nu
formellt vald.

§6

Meddelanden och information
• Eva Wirdheim informerar om internationaliseringsarbetet vid ELU: fyra utländska studenter
studerar här för tillfället. De får både teori och praktisk tillämpning. Framför allt är de
intresserade av det svenska skolsystemets sätt att arbeta med elever med särskilda behov.
En informationsträff är inplanerad, i samarbete med Internationella avdelningen, där
lärarstudenterna informeras om möjligheterna att studera utomlands.
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§6

Meddelanden och information, forts.
• Ordförande presenterar kort en rapport om KPU, Kompletterande pedagogisk utbildning, som
avslutades vt 2003. Utbildningens syfte var att ge lärarbehörighet till akademiker med
utländsk lärarutbildning. Styrelsen påtalar att rapporten bör spridas till de lärare som
undervisat dessa studenter.
• Eva Wirdheim och Pia Wahlström informerar kort om det mycket glädjande faktum att två
fysiklärare på Trönningeskolan tilldelats Ingvar Lindqvistpriset. Det är deras elever som
nominerat dem. En av lärarna, Malin Lindwall, är utbildad vid ELU och är nu Pernilla
Nilssons vikarie.
• S.K.O.L.K., lärarstudenternas programförening, tackas för initiativet att bjuda in sina lärare,
handledare och annan berörd personal till After work på Studentkåren 30/1.

§7

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.

§8

Forskning vid ELU
• Birgitta Svensson informerar från mötet med professor Mikael Alexandersson, Enheten för
lärande och undervisning vid Göteborgs universitet. I ett första steg kommer han att fungera
som diskussionspartner vad gäller uppbyggnad av ELU:s forskning och forskningsanknytning,
men förhoppningen är att på sikt kunna knyta honom till ELU som gästprofessor.
• Bengt Tjellander föreslår att de inriktningsansvariga går den s.k. PALL-utbildningen.
• Ordförande informerar om att underlag och förslag till beslut som rör Forskningsrådets
verksamhet skall MBL-förhandlas. Ordförande får tillsammans med Birgitta Svensson i
uppdrag att till nästa MBL-förhandling ta fram underlag för kriterier för medelsfördelning.
• De anslag som ELU hittills fått till sin forskning är väldigt små, och dessutom råder det
oklarhet inom Högskolan hur de skall hanteras.
Styrelsen beslutar att tillsätta en grupp, bestående av ELU:s forskningsråd samt Jörgen
Johansson, för att se över detta problem och äska medel inför 2005.

§9

Doktorandärende – information
Birgitta Svensson informerar om att rektor erbjudit sig att ta över frågan om Pernilla Nilssons
doktorandtjänst för beslut. Styrelsen ställer sig bakom det förslaget.

§ 15

RUC-information
Ola Brorsson, samordnare av RUC (Regionalt utvecklingscentrum) vid ELU, informerar från det
andra mötet med RUC:s styrgrupp, som består av representanter från ett antal av ELU:s
samarbetskommuner. Protokoll och övrig information finns eller kommer att finnas på ELU:s
hemsida, länk www.hh.se/elu/regionalsamv erkan/regionalsamverkan.htm.
Den första uppdragsutbildningen i RUC:s namn, Naturvetenskapen som verktyg, kommer att starta
under vårterminen. En viktig fråga för styrgruppen är RUC:s ekonomi. Högskolan stödjer under
uppstartsarbetet, vilket innebär en halvtidstjänst under 2004. Frågan om kommunernas möjlighet
att bidra till fortsatt finansiering aktualiserades vid mötet.
17 mars kommer propositionen för den nya gymnasieskolan. RUC har tagit initiativ till att i
samband med detta ordna en föreläsning med deltagare från Halmstads kommun. Styrelsen ser
mycket positivt på detta; inte minst är det någonting som samtliga ledamöter bör deltaga i.
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Kursplaner & Utbildningsplaner
Matematik: det förslag som förelagts styrelsen innebär tre kursblock med ett antal olika
fempoängskurser som studenterna själva skulle kunna kombinera ganska fritt. Detta innebär i
praktiken också att nivåindelningen försvinner.
Styrelsen anser att denna fråga måste utredas ytterligare, dels för anpassning till utbildningsplanen
och dels för att det skall fungera i den administrativa hanteringen.
Styrelsen beslutar att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Håkan Bachman, Karl-Johan
Bäckström, Marita Gustafsson och Georgi Tchilikov för att noggrant se över problemen.
Styrelsen beslutar att godkänna 1-20-poängsblocket med de fyra ingående delkurserna
(Matematikdidaktik med VFU, Matematik – introduktionskurs, Geometri och linjär algebra samt
Envariabelanalys). De övriga bordläggs till nästa styrelsemöte.
De övriga kursplanerna (Fysik 21-40 p, International Teacher Education Studies, Literature
Course, Practice in schools and organizations, Seminar and essay work, Svenska 41-60 p samt
Samhällskunskap 61-80 poäng) diskuteras.
Styrelsen beslutar att godkänna dem under förutsättning att de föreslagna ändringarna görs.
Utbildningsplan Lärarprogrammet 140-220 p: Några mindre revideringar har gjorts.
Styrelsen beslutar att godkänna den reviderade utbildningsplanen.

§ 11

Inrättande av Område Naturorienterande ämnen /Naturkunskap inom Lärarutbildningen
Lars-Gunnar Franzén har föreslagit styrelsen att fr.o.m. ht 2004 inrätta ett område Naturorienterande ämnen / Naturkunskap. Detta skulle göra det möjligt för lärarstudenter att bli MaNOlärare i grundskolans senare del eller naturkunskapslärare i gymnasieskolan.
Styrelsen ställer sig bakom förslaget.

§ 12

Ekonomi: årsbokslut 2003
Detta ärende flyttas till nästa möte.

§ 13

Inriktningsansvarigas tjänster
Detta ärende flyttas till nästa möte.

§ 14

Utvärdering 2004
Detta ärende flyttas till nästa möte.

§ 16

Förslag till komplettering av ELU:s kursutvärderingar
Detta ärende flyttas till nästa möte.

§ 17

Övriga frågor
• Styrelsen godkänner den av ordförande föreslagna delegationsordning som innebär att
Eva Wirdheim ä r utbildningsledare.
• Ordförande presenterar ett förslag till beslut gällande krav för lärarexamen i ämnet /
ämnesområdet Teknik för studenter som genomgått AUO 60 p respektive KPU.
Styrelsen beslutar fastställa förslaget.
• Läsårsindelning: redan tidigare (021209) har styrelsen informerats om att
Utbildningsnämnden beslutat att gemensamma läsperioder skall gälla för hela högskolan.
Styrelsen påtalar att detta beslut måste följas.
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Frågor till nästa möte
- Ekonomi: årsbokslut 2003
- Inriktningsansvarigas tjänster
- Utvärdering 2004
- Förslag till komplettering av ELU:s kursutvärderingar
- Tillgodoräknande – skrivelse från Pia Fager, Studerandeavdelningen
- Kursplaner matematik

...........................................
Marie Larsson

.............................................
Gunilla Lundkvist

sekreterare

ordförande

.............................................
Thomas Bengtsson

.............................................
Lars-Gunnar Franzén

justeringsperson

justeringsperson
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