HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Enheten för Lärarutbildning

2005-04-07

Protokoll fört vid sammanträde med Enheten för Lärarutbildnings styrelse
050224 kl. 13:00-14.45
Lokal: S 318
Närvarande styrelseledamöter:
Gunilla Lundkvist, ELU, ordförande
Lars-Gunnar Franzén, SET (t.o.m. § 11)
Jörgen Johansson, HOS
Ole Olsson, HOS
Birgitta Svensson, HUM (t.o.m. § 7)
Georgi Tchilikov, IDE
Eva Wirdheim, ELU
Pia Wahlström, extern företrädare
Björn Zetterberg, extern företrädare
Christer Hermansson, studentrepresentant
Övriga närvarande:
Ola Brorsson, RUC-samordnare (§ 8)
Marie Larsson, sekreterare
Anmält förhinder:
Bengt Tjellander, HOS
Sofia Karp, studentrepresentant
Mikael Nissen, studentrepresentant

§1

Dagens agenda
Styrelsen godkänner dagens agenda med följande tillägg under § 12, Övriga frågor:
- Tillgodoräknanden

§2

Val av justeringspersoner
Styrelsen utser Christer Hermansson och Jörgen Johansson att justera dagens protokoll.

§8

RUC-information
Ola Brorsson redovisar planeringen för 2005 och informerar om att de arrangemang som hittills
hållits lockat totalt hela 1 132 besökare. Ett seminarium kommer att hållas vid Campus Varberg,
vilket är ett första steg till att utvidga utbudet till en del i norr och en i söder.
Vid RUC:s senaste styrgruppsmöte deltog Ingrid Nilsson, inriktningsansvarig för Utbildningsvetenskap, för att informera om sitt ämne. Detta borde också skolledare och andra få ta del av.

§3

Föregående mötes protokoll
Ordförande klargör att siffran för utökat forskningsanslag under § 6, 217 000 kr, i själva verket blir
200 000 kr.
Marie Larsson klargör att det uppdrag som styrelsen gav ELU, att ta fram arbetsbeskrivning och
tidplan för ansökan till KK-stiftelsen (§ 8), inte kan göras förrän KK-stiftelsens utlysning kommit.
Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet 050119.

§4

Uppföljning av fattade beslut från föregående möten
Inga fattade beslut att följa upp.
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Meddelanden och information
Ordförande informerar:
7 mars kommer KK-stiftelsens utlysning av medel för utveckling av IT inom
lärarutbildningen.
22 mars är Högskoleverkets utvärdering av nya lärarutbildningen klar, och detta kommer att
bli ett ärende till nästa styrelsemöte.
Dokumentationen av konferensen om God arbetsmiljö i skolan är klar och delas ut till
styrelseledamöterna.
Lärarutbildningskonventet har skriv it en debattartikel för DN med anledning av den kritik som
från olika håll riktats mot den nya lärarutbildningen. Styrelsen får ta del av ett utkast till
artikeln, som också kommer att publiceras i lokalpressen.
De studenter, med varbergsanknytning, som påbörjar sin utbildning ht 05 kommer inte att
erbjudas möjlighet att delta i Varbergssatelliten. Inför ht 06 planeras en utbildning mer
baserad på flexibelt lärande att erbjudas samtliga studenter inom AUO. Detta innebär även att
en studiegrupp kan organiseras vid Campus Varberg. De studenter som redan är inne i
satelliten kommer givetvis att kunna fullfölja sin utbildning.
Eva Wirdheim informerar från senaste Lärarutbildningskonventet, som hon besökte tillsammans
med Anders Persson:
Självvärderingen: lärarutbildningarna har reagerat mot de många felaktiga begrepp som
använts i det utkast som gått ut. Man har också reagerat mot sättet att t.ex. lyfta fram en åsikt
från en enskild student som någonting som är hela studentgruppens mening.
Lärarutbildningskonventet kommer i en skrivelse till HSV att markera sitt missnöje med detta.
Bristen på kärnämne inom lärarutbildningen: Allmänt utbildningsområde har väldigt olika
utformning vid olika lärosäten. Konventet hoppas på konkret vägledning i hur ämnet skall
hanteras.
En process för att välja ny ordförande i Lärarutbildningskonventet har inletts.

§7

Forskning vid ELU
Birgitta Svensson informerar:
- Tre vetenskapliga seminarier är inplanerade, där Pernilla Nilsson, Jörgen Johansson och JanOlof Johansson kommer att presentera sin forskning.
- 17-18 mars åker Forskningsrådet på en konferens om ämnesdidaktisk forskning.

§6

Ekonomi: bokslut 2004
Marie Larsson går igenom bokslutet för 2004. Bokslutet visar trots ersättning för överprestationer
på ett underskott på ca 760 000 kr. Detta resultat är angeläget att analysera i samband med den
förestående utredningen av lärarutbildningen.
Styrelsen godkänner bokslutet för 2004.

§9

Tjänstefördelning
Vid den MBL-förhandling som föregick styrelsemötet yrkade de fackliga företrädarna på att få se
en total tjänstefördelning för de lärare som har hela sin tjänst vid ELU, inklusive de inriktningsansvariga, samt fördelningen inom de kurser som ges av ELU: kombinationsutbildningen och
breddmagisterutbildningen i aktionslärande. Styrelsen återkommer i ärendet vid nästa möte.

§ 10

Examinatorer 2005
Styrelsen ger Eva Wirdheim i uppdrag att till nästa möte komplettera examinatorslistan med
examinator för breddmagisterutbildningen i aktionslärande (Ole Olsson) samt undersöka vem som
egentligen kan examinera Samhällskunskap 61-80 poäng.
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§ 11

Studenternas punkt
Studentrepresentanten tar upp följande frågor, som han har med sig från studenternas
grundutbildningsråd:
- Vad händer med de kursvärderingar som studenterna fyller i? Det ges väldigt lite feedback, och
det är inte ovanligt att studenterna år efter år påtalat samma problem utan att få någon respons. Eva
Wirdheim informerar om att frågan kommer att tas upp på nästa möte med de inriktningsansvariga.
- Inom AUO 21-40 är det problem med metodikkurserna, eftersom de studenter som läser dem har
så blandad erfarenhet. En differentiering är önskvärd. Eva Wirdheim är medveten om problemen
och har varit i kontakt med de ansvariga.
- Studenterna efterlyser kursplanen i Engelska 41-60 poäng. De har påbörjat en kurs utan att få en
färdig kursplan.
- Delkursen Barn i behov av särskilt stöd har hittills ändrats ganska mycket mellan de olika
terminerna, och börjar väl nu förhoppningsvis hitta sin form. Studenterna har framför allt reagerat
emot att kursen i höstas inte stämde med Högskoleförordningen, enligt vilken kursen skall ge en
övergripande bild och inte fokusera på några speciella funktionshinder. Eva Wirdheim är
medveten om problemet och har tagit upp det.

§ 12

Övriga frågor
Ole Olsson framför att den arbetsgång för tillgodoräknanden och annat, som diskuterats vid ett av
ELU:s kanslimöten, grundligt måste gås igenom så att även lärarnas roll blir tydlig.
En arbetsgång för kursplaner inom ELU är under arbete och kommer bl.a. att tas upp på nästa möte
med inriktningsansvariga.

§ 13

Frågor till nästa möte
KK-stiftelsen
HSV:s utvärdering
Tjänstefördelning
Examinatorer 2005
Arbetsgång för kursplaner etc.

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

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

Marie Larsson
sekreterare

Gunilla Lundkvist
ordförande

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

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

Christer Hermansson
justeringsperson

Jörgen Johansson
justeringsperson
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