HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Enheten för Lärarutbildning

2004-05-10

Protokoll fört vid sammanträde med Enheten för Lärarutbildnings styrelse
040415 kl. 13:15-16.40
Lokal: S 318
Närvarande styrelseledamöter:
Gunilla Lundkvist, ordförande
Lars-Gunnar Franzén, SET
Jörgen Johansson, HOS (fr.o.m. § 3)
Ole Olsson, HOS
Birgitta Svensson, HUM
Georgi Tchilikov, IDE
Eva Wirdheim, ELU
Pia Wahlström, extern företrädare
Thomas Bengtsson, studentrepresentant (t.o.m. § 15)
Sofia Karp, studentrepresentant
Övriga närvarande:
Marie Larsson, sekreterare
Anmält förhinder:
Bengt Tje llander, HOS
Jesper Berglund, studentrepresentant
Björn Zetterberg, extern företrädare

§1

Dagens agenda
Styrelsen godkänner dagens agenda.

§2

Val av justeringspersoner
Styrelsen utser Sofia Karp och Eva Wirdheim att justera dagens protokoll.

§3

Föregående mötes protokoll
Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet 040309.
Eva Wirdheim gör följande tillägg till § 5, Meddelanden och information, från förra mötet:
hennes sjukskrivning på 50 % påverkar bara 10 % av hennes arbete som utbildningsledare,
eftersom hon tidigare hade 40 % undervisning i sin tjänst.

§4

Uppföljning av fattade beslut från föregående möte
§ 7c på dagens ärendelista, Kriterier för medelsfördelning, kommer att behandlas vid nästa möte.
§ 9 från förra mötet, Översyn av ELU:s organisation och ekonomi: översynen är påbörjad, under
ledning av förvaltningschef Maj-Britt Bäck.
§ 13, Övriga frågor, från förra mötet: Thomas Bengtssons synpunkter har av ordförande
vidarebefordrats till berörda personer.

§5

RUC-information
Eftersom RUC-samordnaren inte har möjlighet att närvara har han tillställt styrelsen ett dokument
med en sammanställning av vad som för tillfället är på gång inom RUC. Ordförande går igenom
dokumentet. Den sista punkten, om kommunernas möjlighet till insyn i och påverkan på innehållet
i lärarutbildningen, diskuterades av styrelsen. Det är en viktig fråga som kommer att tas upp på
nytt.
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§6

Meddelanden och information
• Eva Wirdheim informerar om grundutbildningens strategi: ELU:s styrka är att inriktningarna
fungerar bra, men de är i högre grad inriktade på undervisning på gymnasie- än
grundskolenivå. Detta måste ändras.
Vidare påtalar VFU-handledarna att inriktningen BMaNO ligger långt från verksamheten i
förskolorna.
Läs- och skrivutveckling kommer att ges som specialisering/breddning , samt en kurs med
inriktning på lek. Pia Wahlström ger denna utveckling sitt fulla stöd.
• Ordförande informerar om att hela ELU:s administration åker på studieresa till lärarutbildningen i Kristianstad 27-28 april. Syftet är att den administrativa personalen skall få
möta sina ”motsvarigheter” och utbyta erfarenheter. Vid nästa styrelsemöte rapporteras från
besöket.
• Lars-Gunnar Franzén rapporterar från en studieresa till Högskolan i Kalmar. Deras
lärarutbildning har en inriktning NO, som emellertid inte är påbyggnadsbar i det nuvarande
systemet, utan man håller på att konstruera påbyggnadskurser.

§7

Forskning vid ELU
a) Beslutsordning ELU:s styrelse – forskningsråd: styrelsen har förelagts ett förslag på fördelning
av arbete och ansvar mellan ELU:s styrelse och Forskningsrådet. Förslaget diskuteras, och två
frågor kommer upp:
- Längd på ledamöternas mandatperiod
- Antal ledamöter i rådet
Styrelsen beslutar att följande skall gälla:
- Forskningsrådets ledamöter har en mandattid som sammanfaller med den som ELU:s
styrelseledamöter har.
- Antal ledamöter kan få variera; detta kan styrelsen besluta om när det blir aktuellt, eftersom
styrelsen godkänner rådets sammansättning.
I övrigt har styrelsen ingenting att invända, utan förslaget godkänns.
b) Protokoll från Forskningsrådets sammanträde 2004-03-16: styrelsen kommer även i
fortsättningen att få Forskningsrådets protokoll för kännedom.
c) Kriterier för medelsfördelning: ärendet är under arbete och kommer att tas upp på nästa
styrelsemöte.

§8

Matte/NO-stuga
Georgi Tchilikov rapporterar att man inlett insatser med stödundervisning i matematik för de
studenter som behöver det. Det finns behov av ytterligare insatser; frågan om en verksamhet
liknande Skrivpunkten är någonting som måste diskuteras centralt på Högskolan.

§9

Behörigheter, validering och tillgodoräknanden
Eva Wirdheim redogör för ärendet: på uppdrag av Lärarutbildningskonventet har en nationell
arbetsgrupp utarbetat rekommendationer angående behörigheter, validering och tillgodoräknanden.
En rapport har sammanställts och förelagts styrelsen. Det är ett bra och användbart material.
Styrelsen beslutar anta dokumentet.

§ 10

Inrättande av Område Naturorienterande ämnen inom Lärarutbildningen
Utbildningsnämnden föreslår att Lars-Gunnar Franzén utses som sammankallande för en grupp,
bestående av representanter från både Högskolan och fältet, som skall arbeta fram ett förslag,
vilket därefter skall presenteras för sektionscheferna på IDE och SET, samt för styrelsen.
Styrelsen beslutar att godkänna detta sätt att arbeta.
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Inriktning teknik
Beslut har tidigare fattats om att Inriktning Teknik skall starta vårterminen 2005, men i dagsläget
är det endast en student som visat intresse för denna inriktning.
Ordförande föreslår därför att Inriktning Teknik ställs in under vt 2005. Den kommer då istället att
starta vt 2006.
Styrelsen beslutar enligt förslag.

§ 12

Utbildningsplanen: uppflyttningsregler
Styrelsen har förelagts ett förslag till ny text gällande uppflyttningsregler i utbildningsplanen.
Förslaget diskuteras, och styrelsen konstaterar att det fortfarande finns några oklarheter i det.
Därför återremitteras det, och ett nytt förslag tas fram till nästa styrelsemöte.

§ 13

Minimiantal sökande för genomförande av inr/specialisering
Förslag till beslut är att en inriktning/specialisering ställs in om antalet studenter understiger tio
och det inte finns möjlighet att samläsa med annat program eller fristående kurs.
Styrelsen anser att det inte är bra med ett sådant tvingande beslut, eftersom det kan uppkomma
situationer då det ändå kan bedömas som intressant att genomföra en inriktning/specialisering med
färre studenter.
Styrelsen beslutar att ge enhetschefen mandat att fatta beslut i varje enskilt fall.

§ 14

Kursplaner: tyska, historia m.fl.
Tyska 1-20 poäng, Tyska 21-40 poäng: båda planerna behöver ses över ytterligare, bland annat
vad gäller VFU i kurserna.
Styrelsen beslutar att ge ordförande i uppdrag att på delegation handlägga ärendet.

§ 15

Utvärdering 2004
ELU:s självvärdering är klar. Styrelsen har fått ta del av den och förklarar sig nöjd. 5 oktober
kommer en bedömargrupp på besök.

§ 16

Didaktiskt råd
Som villkor för ordförandes förordnande som ELU:s enhetschef ställdes att hon i sitt arbete skulle
få stöd av ett didaktiskt råd. Detta råd har emellertid aldrig riktigt formerats eftersom den
didaktiska kompetensen visade sig finnas både bland inriktningsansvariga och i styrelsen. Därför
önskar ordförande höra styrels ens synpunkter på om det fortfarande skall finnas med i
organisationsplanen.
Styrelsen anser att det kan strykas. Gruppen av inriktningsansvariga fungerar allt bättre och
bedöms, tillsammans med den kompetens som finns inom styrelsen, väl kunna täcka
komp etensbehovet. Ett beslutsförslag kommer att föreläggas styrelsen vid nästa styrelsemöte.

§ 17

Förslag till komplettering av ELU:s kursutvärderingar
Vid förra styrelsemötet fick Jesper Berglund i uppdrag att tillsammans med Pia Wahlström och
Bengt Tjellander arbeta vidare med denna fråga. Pia Wahlström, som vid detta möte är den enda
närvarande från gruppen, har inte kallats till något första möte.
Styrelsen återkommer till frågan vid nästa styrelsemöte.

§ 18

Övriga frågor
Birgitta Svensson tar upp frågan om vilka kvalifikationer ELU söker hos lektorer i
Utbildningsvetenskap. Styrelsen diskuterar frågan och konstaterar att den är viktig och att det finns
anledning att återkomma till den. Förmågan att ingå i en grupp och ta tillvara medarbetarnas olika
kompetenser är emellertid egenskaper som måste anses önskvärda.
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Frågor till nästa möte
• Forskning: kriterier för medelsfördelning
• Utbildningsplanen: uppflyttningsregler
• Didaktiskt råd
• Förslag till komplettering av ELU:s kursutvärderingar
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