HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Enheten för Lärarutbildning

2004-11-25

Protokoll fört vid sammanträde med Enheten för Lärarutbildnings styrelse
041028 kl. 13:15-16.30
Lokal: S 318
Närvarande styrelseledamöter:
Gunilla Lundkvist, ordförande
Lars-Gunnar Franzén, SET
Georgi Tchilikov, IDE
Eva Wirdheim, ELU
Christer Hermansson, studentrepresentant
Sofia Karp, studentrepresentant
Mikael Nissen, studentrepresentant
Övriga närvarande:
Kerstin Fleischmann, sekreterare
Anders Persson, professor (§ 4)
Ola Brorsson, RUC-samordnare (§ 10)
Anmält förhinder:
Ole Olsson, HOS
Birgitta Svensson, HUM
Bengt Tjellander, HOS
Pia Wahlström, extern företrädare
Björn Zetterberg, extern företrädare

§1

Dagens agenda
Styrelsen godkänner dagens agenda.

§2

Val av justeringspersoner
Styrelsen utser Georgi Tchilikov och Christer Hermansson att justera dagens protokoll.

§4

Gästprofessor - information
På grund av att professor Anders Persson måste avvika tidigt föreslår ordföranden att en
omkastning sker av dagens ärenden, vilket också bifölls.
Anders Persson gav en kort presentation av sin bakgrund och de intentioner han har när det
gäller sin förestående tjänst på 25 % som gästprofessor i utbildningsvetenskap vid Enheten
för Lärarutbildning och framhöll att han ser fram emot att få inleda samarbetet med ELU.

§3

Föregående mötes protokoll
Protokollet förelåg inte då det ännu inte blivit justerat.

§5

Anställningsärende gästprofessor
Ett förslag till beslut att föreslå rektor att tillsätta Anders Persson som gästprofessor i
utbildningsvetenskap på 25 % under perioden 2005-01-01- 2006-12-31 förelåg styrelsen.
Styrelsen beslutade enligt förslaget.
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§6

Anställningsärende lektorat
Ärendet utgår med hänvisning till § 7.

§7

Beredande av anställningar – förslag till arbetsordning
En reservation till frågan hade inkommit från Bengt Tjellander.
Efter viss diskussion beslöt styrelsen att bordlägga frågan. Ärendet tas upp på nytt vid nästa
möte.

§8

Uppföljning av fattade beslut
Inget att rapportera

§9

Meddelanden och information
Ordförande informerar om att styrelsens mandatperiod har förlängts att gälla t.o.m.
2005-12-31 enligt beslut i Högskolestyrelsen.
Ordförande informerar o m:
• Lärarkonventets möte 2004-09-19
• Dimensioneringskonferensen 2004-10-19-20
• Arbetsmiljökonferensen den 25 oktober
Eva Wirdheim informerar om:
• Ko mpletterade info från dimensioneringskonferensen där även studenter var
involverade
• VFU-seminarium för handledare
• ”Mittens rike” – möte i Kristianstad där man diskuterade examensarbete och
examensbevis.

§ 10

RUC-information
Ola Brorsson kunde informera om att den seminarie- och föreläsningsserie som sker i
RUC:s regi har fått bra gensvar och låter talas om sig ute i kommunerna. Från augusti –
oktober har det varit ca 200 personer som deltagit. Till våren 2005 planerar man att ha två
föreläsningstillfällen per månad. Informationen till studenter har dock varit bristfällig och
man behöver göra en kraftansträngning för att nå ut till dem medelst affischer och
information på nätet.
Ola Brorsson informerade från RUC-konferensen kring:
• RUC:s möte med Utbildningsdepartement/skolutvecklingsmyndighet
• Matematikdelegationens betänkande
• Förskolepropositionen
Propositioner och utredningar kring förskola och skola kommer att skickas till RUC och
dessa finns på Olas kontor om någon skulle vilja låna dem.
RUC vill få information om den forskning med anknytning till skolområdet som bedrivs
vid Högskolan i Halmstad. Skolorna ute i kommunerna efterfrågar detta.

§ 11

Forskning vid ELU
Ett forskningsseminarium har hållits där Magnus Tideman och Lisbeth Ranagården
presenterade sin forskning.
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Ekonomi-delårsrapport kvartal 3
Ordförande går igenom delårsrapporten t.o.m. kvartal 3.
Styrelsen godkänner rapporten.
Styrelsen uttrycker dock att den förväntar sig en skyndsam lösning av ELU:s
ekonomiska situation.

§ 13

Delegation utbildningsledare
Ett förslag om delegation för ordförande att delegera preciserade områden till
utbildningsledare Eva Wirdheim att gälla för läsåret 2004-2005 föreligger styrelsen.
Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

§ 14

Uppflyttningsregler – komplettering
Utbildningsnämnden har rekommenderat ELU att göra ett tillägg till ELU:s
uppflyttningsregler.
Styrelsen beslutar om tillägg enligt förslaget.

§ 15

Kursplaner
En ny kursplan för Utbildningsvetenskap 1-20 p, delkurs 4, som skall gälla för dem som
läser180-220 p, är nu klar. För dem som läser 140 p gäller en annan delkurs 4.
Styrelsen beslutar godkänna kursplanen.

§ 16

Självvärdering; HSV:s platsbesök – information
Ordförande informerade om HSV:s besök och nu återstår att vänta på utlåtandet som
beräknas komma i februari-mars 2005.

§ 17

Nya inriktningar/kurser inom ELU
ELU får inga nya platser läsåret 05/06. Styrelsen återkommer till ärendet.

§ 18

Distribution av utbildningskatalog
Ett förslag till beslut angående distribution av utbildningskatalogen har kommit från
Högskolans informationsavdelning som innebär att man skickar ut ett speciellt vykort där
man kan beställa katalogen samt att katalogen delas ut på mässor och direkt via
studentambassadörerna. Det påpekades att det var viktigt att nätadressen skulle anges på
vykortet.
Styrelsen styrker beslutet.

§ 19

Examinator Internationell termin
Ett förslag till beslut att utse Eva Wirdheim till examinator för ELU:s internationella
termin, International Teacher Education Studies, 1-20 poäng föreligger styrelsen.
Styrelsen beslutar enligt förslaget.
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Inriktningsansvarig NO/Naturkunskap
Ett förslag att utse Lars-Gunnar Franzén till inriktningsansvarig för NO/Naturkunskap
föreligger.
Styrelsen fattar beslut enligt förslaget.

§ 21

Studenternas punkt
Christer Hermansson påminde om den skyddsrond som skulle hållas i S-huset d en 3
november och betonade att han var tacksam för synpunkter.

§ 22

Övriga frågor
Inga.

§ 23

Frågor till nästa möte
• Protokoll för september
• Utbildningsvetenskap 1-60, propositionen
• Anställningsärende lektoratet

.................................................
Kerstin Fleischmann
Sekreterare

.....................................................
Gunilla Lundkvist
Ordförande

..................................................
Christer Hermansson
justeringsperson

.....................................................
Georgi Tchilikov
justeringsperson
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