HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Enheten för Lärarutbildning

2003-06-26

Protokoll fört vid sammanträde med Enheten för Lärarutbildnings styrelse
030603 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
Kristina Falk, studentrepresentant
Birgitta Svensson, HUM (t.o.m. § 6)
Arto Heikkilä, IDE
Björn Zetterberg, Varberg, extern företrädare
Övriga närvarande:
Marie Larsson, sekreterare
Eva Wirdheim, adjungerad
Anmält förhinder:
Ann-Margret Corsander, Halmstad, extern företrädare
Mats Ingelström, Helsingborg, 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 Kristina Falk att justera dagens protokoll.

§3

Föregående mötes protokoll
Styrelsen godkänner protokoll från styrelsemötena 030401 och 030428.

§4

Uppföljning av fattade beslut från föregående möte
De beslut som fattades kräver ingen uppföljning.
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§5
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Meddelanden och information
Protokoll från Forskningsrådsmötet: styrelsen har fått ta del av protokoll från möte i ELU:s
Forskningsråd 030520. Vid detta möte diskuterades bland annat studiefinansiering av Pernilla
Nilssons forskarutbildning; enligt förslag skall ELU:s forskningsmedel finansiera 50 % av
hennes lön fram t.o.m. lic examen. Eva Wirdheim informerar styrelsen om att ett annat
alternativ är en 100 procents doktorandtjänst där ELU även står för resor och uppehälle under
forskarutbildningen, enligt Högskolans personalpolicy.
RUC: Eva Wirdheim informerar o m att en 50 % projektanställning på ett år som RUCutvecklare är utlyst. Tjänsten är tänkt att tillträdas 030701.
Varberg: Jan Elftorp på Campus Varberg har underrättats om ELU:s beslut att inte garantera
annat än Allmänt utbildningsområde 1-60 poäng i Varberg gällande inriktningen 140 p.
Skrivelse till Forskningsnämnden för Teknik och Naturvetenskap: Eva Wirdheim informerar
om att hon tillställt Forskningsnämnden för Teknik och Naturvetenskap en begäran om att
återfå de medel som drogs tillbaka från ELU år 2002; 125 000 kronor.
Övrigt: Ordförande informerar om att landets lärarutbildningar kommer att utvärderas år 2004,
och att det är angeläget att arbetet omgående sätts igång. En ansvarig skall utses, och styrelsen
kommer naturligtvis också att bli involverad i arbetet. Ordförande poängterar att det är ett
oerhört viktigt arbete, och att det är mycket väsentligt att medel avsätts för detta inom ELU.
Studenternas medverkan är också viktig. Eva Wirdheim informerar om att hon varit på ett
första möte i Kalmar med det nätverk som lärarutbildningarna bildat inför utvärderingen.
Fredrik Einarsson informerar om att de tre studentrepresentanter som under läsåret 2003/2004
valts till ledamöter i ELU:s styrelse är Jesper Berglund, Thomas Bengtsson och Sofia Ka rp.

§6

VFU- och inriktningsansvariga
Styrelsen har fått ta del av Eva Wirdheims förslag till ansvarsområden för inriktnings- respektive
VFU-ansvariga. Tanken är att de ansvariga tillsammans med Eva Wirdheim skall bilda ett
kollegium och utveckla det pedagogiska arbetet inom ELU. Birgitta Svensson och Arto Heikkilä
poängterar att den föreslagna nedsättningen i tjänst med 10 lektorstimmar per termin är för lite.
Ordförande föreslår styrelsen att i första hand ta ställning till det föreslagna innehållet, och efter
diskussion får Eva Wirdheim i uppdrag att ta med sig styrelsens synpunkter och återkomma med
omarbetade förslag. Det är också viktigt att dokumenten skickas ut på remiss.

§7

Utbildningsplan
Styrelsen har fått ta del av den reviderade utbildningsplan som Eva Wirdheim och Ole Olsson
utarbetat på delegation av rektor. Den skall gälla för de studenter som antas fr.o.m. år 2003.
Styrelsen delger Eva Wirdheim sina synpunkter, och godkänner planen då ändringar gjorts utifrån
dessa.

§8

Kursplaner
Eva Wirdheim tackar samtliga sektioners lärare för deras arbete med kursplanerna.
Styrelsen har fått ta del av ett antal kursplaner gällande höstterminens kurser. Ordförande föreslår
att styrelsen ger Eva Wirdheim i uppdrag att på delegation se till att samtliga planer skrivs enligt
mallen, och att det endast blir diskussion om de övergripande formuleringarna i denna. Styrelsen
beslutar enligt förslag.

§9

Mötestider ht 2003/vt 2004
Tidpunkt för första mötet ht 2003 bestämdes till tisdag 2 september kl. 13.00-17.00.

§ 10

Övriga frågor
Inga övriga frågor aktualiserades.
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§ 11
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Frågor till nästa möte
Inga frågor till nästa möte aktualiserades.

Eva Wirdheim avtackar de båda studentrepresentanter, Kristina Falk och Fredrik Einarsson, som härmed lämnar
sina uppdrag som styrelseledamöter. Ordförande avslutar mötet.
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Marie Larsson

.............................................
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sekreterare

ordförande
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Lars-Gunnar Franzén
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