HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Enheten för Lärarutbildning

2003-10-08

Protokoll fört vid sammanträde med Enheten för Lärarutbildnings styrelse
030902 kl. 13.00-17.00
Lokal: S 3314
Närvarande styrelseledamöter:
Gunilla Lundkvist, ordförande
Ole Olsson, HOS
Birgitta Svensson, HUM
Lars-Gunnar Franzén, SET (fr.o.m. § 3)
Thomas Bengtsson, studentrepresentant
Jesper Berglund, studentrepresentant
Sofia Karp, studentrepresentant
Björn Zetterberg, Varberg, extern företrädare
Övriga närvarande:
Marie Larsson, sekreterare
Eva Wirdheim, utbildningsledare (§ 12 och 13)

§1

Dagens agenda
Styrelsen godkänner dagens agenda.

§2

Val av justeringspersoner
Styrelsen utser Birgitta Svensson och Thomas Bengtsson att justera dagens protokoll.

§3

Föregående mötes protokoll
Styrelsen godkänner protokoll från styrelsemötet 030603.

§4

Uppföljning av fattade beslut från föregående möte
§ 6 i föregående mötes protokoll, VFU- och inriktningsansvariga, följs upp under § 12 vid detta
möte.

§5

Meddelanden och information
- Ordförande informerar om den senaste antagningsstatistiken för ELU. Cirka 189 nya studenter är
antagna till grundutbildningen i höst. Det är ett tillfredsställande sökandeantal till alla inriktningar
utom biologi. Detta diskuteras utförligare under § 13.
- Kursen Specialpedagogik 5 poäng, som ges via Lärcentra, har lockat många sökande, cirka 60 st.
Teknik för lärare fick dock ställas in p.g.a. för få sökande.
- Ordförande informerar om att hon är sjukskriven på 25 % till och med 26 oktober samt att hon
återgått till att vara enhetschef fr.o.m. 1 september. Eva Wirdheim kommer att ha totalansvaret för
grundutbildningen under den här tiden. Ett delegationsbeslut håller på att arbetas fram.
- Ola Brorsson arbetar sedan 1 juli halvtid som samordnare av RUC (Regionalt utvecklingscentrum). Förordnandet är på ett år. Vid nästa styrelsemöte föreslås han komma och presentera sig
och sin verksamhet. Ett förslag är också att ha RUC som stående punkt vid vartannat styrelsemöte.
- ELU:s expedition har öppnat till terminsstarten, med generösa öppettider; totalt 26,5 timmar i
veckan. Fyra sekreterare (tre heltidstjänster) hjälps åt, och har delat upp ansvaret sektionsvis.
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Ett par av styrelseledamöterna säger sig redan märka en avsevärd förbättring av servicen. Jesper
Berglund framför att det enda negativa som studenterna har att säga är att det under övergångsperioden mellan HOS:s och ELU:s expeditioner tidvis varit svårt att få hjälp.
- Valen av nya lärarrepresentanter till styrelsen är ännu inte avslutade. Dessutom skall en ny
ledamot från IDE väljas för att ersätta Arto Heikkilä. Även en extern representant skall väljas.
Denna utses av högskolestyrelsen efter förslag från RUC-fullmäktige.
- Nästa år skall ELU utvärderas av Högskoleverket, vilket styrelsen tidigare informerats om.
Ordförande kommer själv att ansvara och vara kontaktperson mot HSV. Barbara Zareba är
sekreterare, Maj-Britt Bäck och Christina Sjöberg stödjer. Styrelsen poängterar att det är viktigt att
avsätta resurser för arbetet. Ärendet föreslås bli en stående punkt på dagordningen.
§6

Anställningsärende gästprofessor
Styrelsen har fått ta del av underlag till anställningsärende för gästprofessor i pedagogik med
inriktning aktionsforskning. Enligt detta underlag föreslås en gästprofessor anställas på 20 %
under tre år. Eftersom ELU numera förfogar över sina egna forskningsmedel är det styrelsen för
ELU som skall fatta detta beslut.
Styrelsen förordar att professor Tom Tiller, Universitetet i Tromsö, anställs på 20 % som
gästprofessor under läsåret 2003/2004 (1/9 2003 – 30/6 2004). I det fall ELU:s ekonomiska
situation medger detta kan en omprövning av anställningen ske efter ett år. Tom Tiller skall i första
hand vara kopplad till breddmagisterutbildningen Aktionslärande inom fältet för utbildningsvetenskap 40 p, som examinator och föreläsare men även medverka till att bygga upp praxisnära
forskning i anslutning till skolorna i ELU:s samverkanskommuner.
Eftersom Tom Tiller anställs som gästprofessor vid ELU och innehar anställning som professor
vid Universitetet i Tromsö har det beslutande organet rätt att avstå från sakkunnigprövning, vilket
styrelsen för ELU har valt att göra i detta fall.
Forskningsrådet fick i uppdrag av styrelsen att arbeta vidare med uppbyggnaden av forskningsmiljöer vid ELU.

§7

Forskning vid ELU
Birgitta Svensson, som under detta läsår har samordningsansvar för ELU:s forskning, går igenom
det dokument, Beskrivning av uppbyggnad av forskningsmiljöer vid ELU, som styrelsen har fått ta
del av. ELU:s anslag för forskning är år 2003 400 000 kr. Detta räcker inte till för att bygga upp de
väl fungerande forskningsmiljöer som vi är skyldiga att ha.
Styrelsen ställer sig därför bakom att Forskningsrådet skriver ett brev till Högskolestyrelsen för att
anhålla om högre anslag.
Styrelsen ger även Forskningsrådet i uppdrag att beskriva sitt planerade arbete och föredra detta.
Birgitta Svensson informerar även om att hon kommande vecka kommer att distribuera en blankett
till samtliga inriktningsansvariga för inventering av pågående forskning.

§8

Ekonomi: halvårsbokslut 2003
Efter genomgång läggs halvårsbokslutet till handlingarna.

§9

Lektorat i Utbildningsvetenskap
De tre lektorat som annonserades ut maj 2002 har resulterat i en sökande, som ännu inte lämnat
besked om huruvida hon är intresserad. Därför föreslår ordförande att ELU går ut med en ny
annons, till att börja med om ett lektorat. Dessutom skall Forskningsrådet utreda frågan om möjlig
rekrytering av professor, samt vilka områden som då kan vara aktuella.
Styrelsen beslutar enligt förslag samt anser att det skall vara en öppen annonsering.
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§ 10

Behörighet Magisterprogram med ämnesbredd
Styrelsen får ta del av protokoll från sammanträde per capsulam 030828-29. Protokollet läggs till
handlingarna.

§ 11

Kursplaner: Magisterprogram med ämnesbredd
Kursplanen är ännu inte färdigställd. Frågan bordläggs till nästa möte.

§ 12

Inriktnings- och VFU-ansvariga
Ordförande informerar om det ordförandebeslut om framför allt ersättningsnivåer som hon fattade
i slutet av juni. Detta gäller för höstterminen 2003.
Styrelsen diskuterar förslaget till ansvarsområden och arbetsuppgifter för inriktnings- och VFUansvariga.
Efter vissa mindre ändringar samt tillägget Ansvar för kursutveckling beslutar styrelsen att
godkänna förslaget. Ordförande får tillsammans med Eva Wirdheim i uppdrag att utreda var beslut
om examinatorer skall fattas, samt förelägga styrelsen en lista på de examinatorer som verkar inom
ELU.

§ 13

Utbildningsutbudet 04/05
Antalet sökande till inriktningen Biologi: naturens samband är väldigt få. Styrelsen för därför en
diskussion om eventuella åtgärder. Ordförandes förslag till beslut är att ge inriktning Biologi även
nästa år men att enligt förslag från Lars-Gunnar Franzén marknadsföra inriktningen bättre i
katalogen genom att tydliggöra möjligheten att bli behörig naturkunskaps/no-lärare. Dessutom
måste den här studentgruppens läraridentitet utvecklas. Vidare diskussion om eventuellt nya
inriktningar kommer att föras i det didaktiska rådet och styrelsen samt med berörda sektionschefer.
Styrelsen beslutar enligt förslag.

§ 14

Mötestider ht 2003/vt 2004
Styrelsen har fått förslag på följande mötestider för hösten 2003: 8 oktober, 13 november samt 15
december.
Styrelsen beslutar att godkänna de föreslagna tiderna. Dock reserveras för att tiderna kan komma
att justeras när de vakanta styrelseposterna är tillsatta.

§ 15

Övriga frågor
- Ordförande informerar om att den mobbningskonferens som ELU planerade att arrangera 2004
inte kommer att bli av, bland annat p .g.a. sjukdom. Istället kommer det att anordnas föreläsningar
på temat som erbjuds skolor i samband med en studiedag.

§ 16

Frågor till nästa möte
Inga frågor aktualiserades utöver de ärenden som bordlagts vid detta möte.

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

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

sekreterare

ordförande

.............................................
Birgitta Svensson

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

justeringsperson

justeringsperson
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