HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Enheten för Lärarutbildning

2003-06-11

Protokoll fört vid sammanträde med Enheten för Lärarutbildnings styrelse
030428 kl. 13.00-17.00
Lokal: S 426
Närvarande styrelseledamöter:
Ole Olsson, HOS, ordförande
Lars-Gunnar Franzén, SET
Thomas Bengtsson, studentrepresentant
Jesper Berglund, studentrepresentant
Fredrik Einarsson, studentrepresentant (t.o.m. § 9)
Kristina Falk, studentrepresentant
Birgitta Svensson, HUM
Arto Heikkilä, IDE
Övriga närvarande:
Marie Larsson, sekreterare
Inger Hellström, föredragande vid § 10
Eva Wirdheim, adjungerad
Anmält förhinder:
Ann-Margret Corsander, Halmstad, extern företrädare
Mats Ingelström, Helsingborg, extern företrädare
Björn Zetterberg, Varberg, extern företrädare

§1

Dagens agenda, val av ordförande samt adjungering
Styrelsen godkänner dagens agenda samt väljer Ole Olsson till mötesordförande.
Ole Olsson föreslår att Eva Wirdheim, ELU:s ställföreträdande enhetschef, adjungeras till mötet.
Styrelsen beslutar enligt förslag.

§2

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

§ 10

Campus Varberg
Inger Hellström hänvisar till den information hon lämnade vid styrelsemötet 030401 samt
informerar om ett möte med representanter från Campus Varberg som hon varit på 040414.
Vid styrelsemötet 030401 ställde sig styrelsen bakom att den nya inriktningen (Barn och
matematik/naturorienterande ämnen) startas i Varberg höstterminen 2004, men poängterade att det
enda som garanterat kan ges i Varberg är Allmänt utbildningsområde 1-60 poäng.
Varberg säger sig inte vara intresserade av en sådan lösning utan kan då komma att välja någon
annan samarbetspartner. Ordförande konstaterar att frågan kräver ytterligare utredning, inte minst
kring de ekonomiska konsekvenserna, och föreslår att styrelsen delegerar till Eva Wirdheim att gå
vidare med frågan.
Styrelsen beslutar enligt förslag.
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§3

Föregående mötes protokoll
Ärendet bordläggs då föregående mötes protokoll ännu inte är justerat.

§4

Uppföljning av fattade beslut från föregående möte
Ärendet bordläggs till nästa möte då föregående mötes protokoll ännu inte är justerat.

§5

Meddelanden och information
De första antagningssiffrorna har kommit. Sammantaget ser det bra ut för ELU; bl.a. har den
nya inriktningen mot lägre åldrar över 100 förstahandssökande.
Eva Wirdheim tackar den administrativa personalen på HOS, Sektionen för Hälsa och
Samhälle, för de fina insatser de gjort hittills under vårterminen med ELU:s expeditionsarbete.
Dagens ärendelista är MBL-förhandlad, med undantag för § 11, Övriga frågor.

§6

KPU : principfråga angående lärarexamen
Styrelsen har fått ta del av Eva Wirdheims förslag till beslut angående lärarexamen för studenterna
i KPU, Kompletterande pedagogisk utbildning. Dessa studenter har utländsk examen som innehåller ämnesbredd, samt Allmänt utbildningsområde 60 poäng. Förslaget innebär att endast en
inriktning om minst 40 poäng mot ämne eller ämnesområde och en specialisering/fördjupning om
minst 20 poäng skall vara tillräckligt för att få lärarexamen mot grundskolans tidigare eller senare
del. Utöver detta skall studenterna kunna tillgodoräkna sig sina specialiseringar/breddningar från
sina utländska examina för att uppfylla krav på lärarexamen 140-180 poäng.
Styrelsen beslutar enligt förslag.

§7

Organisation och ledning: information
Eva Wirdheim informerar om att Inger Hellström tillkommit som ansvarig för krediteringsfrågor.
Eva Wirdheim arbetar också med en befattningsbeskrivning av vad de inriktnings- och VFUansvariga skall göra. Eva Wirdheim avser att lägga förslag som innebär att de VFU-ansvariga skall
vara anställda på del av tjänst direkt vid ELU. Förslag till befattningsbeskrivningar och vidare
diskussion samt förslag till beslut angående organisationen kommer att föreläggas styrelsen vid
nästa styrelsemöte.

§8

Ekonomi: kvartalsrapport 1 samt budget 2004.
Styrelsen får ta del av rapporterna och godkänner dem. Styrelsen konstaterar att ELU:s forskningsmedel i allt väsentligt är oanvända, vilket är otillfredsställande. Eva Wirdheim uppmanas att
kontakta Margaretha Milsta (forskningsrådets ordförande) i ärendet. Budgetarbetet skjuts upp
eftersom arbetsprocessen ändrats och budgeten inte skall vara klar förrän i slutet av augusti och
varken underlag eller direktiv ännu finns tillgängliga.

§9

Kursplaner:
Engelska med didaktik
KPU 2 st: Skola/förskola och skolutveckling i tillämpning samt Examensarbete/uppsats.
Teknik för lärare
Styrelsen ger Eva Wirdheim i uppdrag att, efter justeringar och efter samråd med berörda lärare, på
delegation fastställa kursplanerna.
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§ 12

2003-06-11

Övriga frågor
Jesper Berglund påtalar att även på de kurser som köps in från sektionerna skall studenterna
vara med i kursplaneringen. Styrelsen ställer sig bakom uttalandet och uppmanar Eva
Wirdheim att verka för att riktlinjerna för detta efterlevs.
Pernilla Nilsson har till styrelsen inkommit med en skrivelse angående finansiering av
doktorandtjänst. Hon har ansökt till Forskarskolan i Naturvetenskapens och teknikens didaktik
och ansöker om finansiering till 80 % till doktorsexamen. Ordförande föreslår att styrelsen
bordlägger ärendet eftersom finansieringsfrågan är oklar och att fördelningen av forskningsmedlen är en fråga som bör beredas av forskningsrådet.
Styrelsen beslutar enligt förslag, men poängterar att man är angelägen om en positiv
behandling av ärendet och att Pernilla Nilssons kompetens behålls inom ELU.
Margaretha Milsta har till styrelsen inkommit med en skrivelse angående hantering av
forskningsmedel vid ELU. Hon har av styrelsen utsetts att ha det formella samordningsansvaret för det organ, forskningsråd, som skall bildas för att hantera ELU:s forskningsmedel,
som man numera själv förfogar över. Styrelsen ger Eva Wirdheim i uppdrag att tillsammans
med Margaretha Milsta undersöka hur arbetet med forskningsrådet framskrider och emotser
snarast förslag till hur medlen skall användas .
Frågor till nästa möte
Inga frågor aktualiserades utöver de ärenden som bordlagts vid detta möte.

Ordförande avslutar mötet
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