HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Enheten för Lärarutbildning

2005-02-24

Protokoll fört vid sammanträde med Enheten för Lärarutbildnings styrelse
050119 kl. 13:15-14.30
Lokal: S 318
Närvarande styrelseledamöter:
Lars-Gunnar Franzén, SET
Jörgen Johansson, HOS
Ole Olsson, HOS, tillfällig ordförande
Birgitta Svensson, HUM
Georgi Tchilikov, IDE
Eva Wirdheim, ELU
Pia Wahlström, extern företrädare
Sofia Karp, studentrepresentant
Övriga närvarande:
Marie Larsson, sekreterare
Anmält förhinder:
Gunilla Lundkvist, ordförande
Bengt Tjellander, HOS
Björn Zetterberg, extern företrädare
Christer Hermansson, studentrepresentant
Mikael Nissen, studentrepresentant

§1

Dagens agenda
Styrelsen väljer Ole Olsson till mötesordförande eftersom ordinarie ordförande är sjuk.
Styrelsen godkänner dagens agenda med följande tillägg under § 13, Övriga frågor:
- Studievägledare vid ELU
- Utvärdering utbildningsvetenskap
- Kursplan i Specialpedagogik 1-20 p

§2

Val av justeringspersoner
Styrelsen utser Sofia Karp och Birgitta Svensson att justera dagens protokoll.

§3

Föregående mötes protokoll
Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet 041220.

§4

Uppföljning av fattade beslut från föregående möten
§ 9 vid föregående möte, Anställningsärende lektorat, tas upp under dagens § 7.
§ 10 vid föregående möte, Personalärenden, tas upp under dagens § 8, Projekt Att utveckla IT som
pedagogiskt verktyg i lärarutbildningen.
Kursplanen i Utbildningsvetenskap, som bordlades vid föregående möte (§ 12) tas upp under
dagens § 10.

§5

Meddelanden och information
Eva Wirdheim informerar om att man vid UN:s nästa möte kommer att behandla utfallet av hst
2004 samt diskutera de ekonomiska konsekvenser som detta kan få för sektionerna och ELU.
Ole Olsson informerar om att högskolebiblioteket nu åter fått igång sin verksamhet, om än i
begränsad omfattning efter de skador som stormen orsakade.
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Forskning vid ELU
Birgitta Svensson informerar från Forskningsrådets senaste möte: planeringen av vårterminens
seminarieserie har inletts. Avsikten är att de forskare som tilldelats medel av ELU:s styrelse skall
deltaga. Forskningsrådet avser att arbeta med vetenskapliga seminarier, riktade mot lärare inom
ELU. Föreläsningar som vänder sig till lärare på fältet skall anordnas i RUC:s regi, i samråd med
Forskningsrådet.
ELU har beviljats en utökning av 2005 års forskningsanslag med 217 000 kronor. Vid nästa möte
kommer Forskningsrådet att diskutera hur pengarna skall användas.
Några ansökningar av externa forskningsmedel har inte gjorts.
Jörgen Johansson informerar om att han ingår i en projektgrupp om Samhällsmedlemsskapande,
som fått planeringsanslag från Vetenskapsrådet. Projektledare är professor Lennart Svensson vid
Sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet och i projektgruppen återfinns även
statsvetare från Göteborgs universitet, sociologer och medievetare. Projektet är kopplat till UFL Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning vid Göteborgs universitet och dess
nyligen startade forskarskola CUL, Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning. Det
tänkta projektet går under arbetsnamnet SAMS-projektet.
Styrelsen diskuterar de olika former av samverkan mellan universitet och högskolor som blir allt
vanligare. Ett exempel är den samverkan som Högskolan i Halmstad har med Växjö universitet.
Styrelsen ser det som angeläget med en fortsatt diskussion om hur ELU skall förhålla sig till
samverkan, och ger ordförande, Gunilla Lundkvist, i uppdrag att se till att man återkommer till
frågan.

§7

Anställningsärende lektorat
a. Sakkunniga: Styrelsen har tidigare fattat ett per capsulam-beslut om att utse professor Kerstin
Bergqvist vid Linköpings universitet och universitetslektor Jörgen Dimenäs vid Högskolan i
Borås till sakkunniga för bedömning av de sökande till lektoratet i utbildningsvetenskap.
Styrelsen får nu beslutet skriftligt och fastställer det.
b. Val av ledamöter till ELU:s anställningsutskott: Styrelsens åsikt är att det inte krävs någon
valberedning för att utse ledamöter i ELU:s anställningsutskott. Styrels en föreläggs ett förslag
från ordförande, Gunilla Lundkvist, innebärande att utskottet skall vara sammansatt enligt
följande:
Lars-Gunnar Franzén, SET
Ole Olsson, HOS
Birgitta Svensson, HUM
Eva Wirdheim, ELU samt representant för Utbildningsvetenskap
Gunilla Lundkvist, ordförande
En av styrelsens studentrepresentanter (utses av studentrepresentanterna själva och behöver
inte alltid vara samma person)
samt en adjungerad extern ledamot (utses av de externa ledamöterna själva och behöver inte
alltid vara samma person).
Styrelsen beslutar enligt förslag.

§8

Projekt Att utveckla IT som pedagogiskt verktyg i lärarutbildningen
Styrelsen har förelagts ett förslag till projekt vid ELU under våren 2005, innebärande att dels
samordna och utveckla arbetet med IT inom lärarutbildningen, dels att samordna underlag och
skriva en ansökan till KK-stiftelsen, som har för avsikt att under 2005 utlysa projektmedel med
koppling till IT inom lärarutbildningen.
Styrelsen anser att ansökan till KK-stiftelsen är viktig och beslutar därför att avsätta 40 000 kronor
till arbetet med denna. Styrelsen uppdrar också åt ELU att ta fram arbetsbeskrivning och tidplan.
Vad gäller övrigt innehåll i projektet beslutar styrelsen att bordlägga ärendet, bland annat i
avvaktan på den utredning av övertalighet som pågår vid HH.
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§9

Examinatorer 2005
Ärendet bordläggs till nästa styrelsemöte.

§ 10

Kursplaner
Utbildningsvetenskap 1-10 p: Titeln skall lyda ”Utbildningsvetenskap - med inriktning på
verksamhet i förskolan”. Den engelska titeln skall vara ”Educational Science” och ECTS-poängen
15.
Efter ovanstående ändringar beslutar styrelsen att godkänna och fastställa kursplanen.
Ytterligare en kursplan, i Specialpedagogik, har tillkommit efter det att dagordningen
distribuerats. Den tas upp under § 13, Övriga frågor.

§ 11

Rapport från Lärarutbildningskonventet
Styrelsen får ta del av Gunilla Lundkvists skriftliga referat från Lärarutbildningskonventet 1-2
december 2004. Dokumentet läggs till handlingarna.

§ 12

Studenternas punkt
Studentrepresentanten har inga ärenden att ta upp.

§ 13

Övriga frågor
• Studievägledning vid ELU: det har vid ett antal tillfällen förekommit att till exempel
tillgodoräknanden har gjorts av studievägledare utan att respektive inriktningsansvarig
tillfrågats. Likaså har studenter efter samtal med studievägledare fått information som
kunnat misstolkas, vilket ställt till problem. Styrelsen påtalar att rutinerna vid bl.a.
tillgodoräknande måste ses över, i samråd med Studerandeavdelningens chef. Tillfällen
att göra detta är dels de möten som Studerandeavdelningen planerar med sektions.- och
enhetschefer, och dels de möten som hålls mellan ELU och Studerandeavdelningen. Där
bör även frågan om studievägledarens placering tas upp; möjligen är det önskvärt att en
studievägledare finns på plats på ELU åtminstone någon dag i veckan.
• Utvärdering utbildningsvetenskap: Eva Wirdheim informerar om att en utvärdering av
utbildningsvetenskap nivå 21-40 p gjorts bland lärarstudenterna. Omdömet var positivt,
vilket är glädjande.
• Kursplan i Specialpedagogik 1-20 p: Styrelsen beslutar att fastställa kursplanen.

§ 14

Frågor till nästa möte
Examinatorer 2005

..................................................

....................................................

Marie Larsson
sekreterare

Ole Olsson
ordförande

..................................................

.....................................................

Sofia Karp
justeringsperson

Birgitta Svensson
justeringsperson
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