HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Enheten för Lärarutbildning

2004-11-17

Protokoll fört vid sammanträde med Enheten för Lärarutbildnings styrelse
040928 kl. 13:15-17.00
Lokal: S 318
Närvarande styrelseledamöter:
Gunilla Lundkvist, ordförande
Lars-Gunnar Franzén, SET
Ole Olsson, HOS
Birgitta Svensson, HUM (fr.o.m. § 6)
Georgi Tchilikov, IDE
Eva Wirdheim, ELU
Björn Zetterberg, extern företrädare
Christer Hermansson, studentrepresentant
Sofia Karp, studentrepresentant
Mikael Nissen, studentrepresentant
Övriga närvarande:
Marie Larsson, sekreterare
Ann-Sofie Andersson (§ 6)
Anmält förhinder:
Jörgen Johansson, HOS
Bengt Tjellander, HOS
Pia Wahlström, extern företrädare

§1

Dagens agenda
Styrelsen godkänner dagens agenda.

§2

Val av justeringspersoner
Styrelsen utser Mikael Nissen och Ole Olsson att justera dagens protokoll.

§3

Föregående mötes protokoll
Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet 040907.

§4

Uppföljning av fattade beslut från föregående möte
• § 12 vid föregående möte, Handledning av examensarbete i Utbildningsvetenskap
41-60 p: en ny text kommer inom kort att finnas med i studiehandboken på ELU:s
hemsida.
• § 16 vid föregående möte, Läraranställningsutskott, följs upp under dagens § 12.

§6

Internationalisering vid ELU
Ann-Sofie Andersson berättar om det arbete som gjorts och kommer att göras kring
internationaliseringen vid ELU. Inom Högskolan finns interna nätverk och informationskanaler,
bland annat Internationella Rådet och den samverkansgrupp för internationalisering som från och
med i höst kommer att bildas inom ELU. ELU är också med i några externa nätverk, både vad
gäller student- och lärarutbyte. Den internationella termin som finns vid ELU och som kan läsas av
både ut- och inresande studenter har fått ett mycket gott mottagande.
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§5

Meddelanden och infor mation
Ordförande informerar:
• RUC arrangerar två föreläsningar/seminarier: en av dem, ”Att vara ny som lärare” är i
samarbete med LOGOS, och den andra är en diskussion kring examensarbeten.
• Hittills (med två dagar kvar av ansökningstiden) har två personer visat intresse för det
utannonserade lektoratet i Utbildningsvetenskap.
• När den nya hemsidan tas i bruk kommer samtliga protokoll att ligga på de interna
sidorna och alltså inte vara tillgängliga för alla. Ordförande poängterar att detta innebär
ett större informationsansvar för styrelsens ledamöter.
Eva Wirdheim informerar:
• På senaste mötet med Utbildningsnämnden yrkade ELU på en ökning med 10
årsstudieplatser inom BMaNo respektive Naturkunskap.
Utbildningsnämnden efterlyste också planer på nya kurser, vilket resulterade i en lång
diskussion i styrelsen. Styrelsen enades om att gå vidare med följande idéer:
- Montessori som inriktning eller kurs – Ole Olsson får styrelsens uppdrag att göra en
inventering av befintliga resurser.
- Svenska som andraspråk 20 poäng – Birgitta Svensson får styrelsens uppdrag att vid
nästa möte presentera den befintliga kursplanen för en kurs som hon redan ger, med
yrkesverksamma lärare som målgrupp, samt sina tankar om att utveckla kursen så att den
passar både lärarstudenter och yrkesverksamma lärare.
- Arbetslag/lagarbete i skolan – kursen har redan givits som distanskurs av Eva Wirdheim
och kan alltså tas upp igen.
- Konflikthantering – kursen finns redan som en del inom Utbildningsvetenskap, men
ELU ser över om den bör se annorlunda ut eller ges mer utrymme.
• Grundutbildningsrådet (tidigare Studenternas programråd) har möte den 14/10.

§7

Forskning vid ELU
Da Vinci-projektet: styrelsen har fått ta del av minnesanteckningar förda vid ett sammanträde
mellan företrädare för Högskolan och Kattegattsgymnasiet. Birgitta Svensson, sammankallande för
gruppen, redogör för projektet, vars syften är att få fler elever att välja naturvetenskapligt/tekniskt
program vid gymnasieskolan samt att etablera klassrummet som en arena för tvärvetenskaplighet.
Projektets lärare vill utveckla samarbetet med näringslivet och Högskolan. Från ELU:s sida är
Pernilla Nilsson engagerad i projektet.

§8

Delegation utbildningsledare
Ärendet flyttas till nästa styrelsemöte.

§9

Kursplaner:
a. Hantering: styrelsen ställer sig bakom ordförandes poängterande att varje sektion måste ta sitt
ansvar vad gäller att se till att de kursplaner som föreläggs ELU:s styrelse verkligen är i sådant
skick att de kan fastställas. Trots att UN tagit fram en mall för hur kursplaner skall skrivas är det
långt ifrån alltid som denna följs.
b. Religionsvetenskap 1-20 p samt Tyska 1-20 p: styrelsen har flera invändningar och ger
ordförande i uppdrag att på delegation fastställa kursplanerna.
Delkurs 4 Allmänt utbildningsområde: Birgitta Svensson har tillsammans med Lisbeth Ranagården
fått i uppdrag att ta fram ett förslag till kursplan för en ny delkurs 4 inom Utbildningsvetenskap
1-20 p. Birgitta Svensson presenterar förslaget, och styrelsen ställer sig positiv till att hon arbetar
vidare med det. Vid nästa styrelsemöte kommer styrelsen att få ta ställning till den förnyade
kursplanen för hela 1-20-nivån.

§ 10

Självvärdering; HSV:s platsbesök
Ordförande informerar om att sammansättningen av de grupper som skall representera ELU är klar
och godkänd av HSV.
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§ 11

Gästprofessur
Ordförande informerar om att ELU:s styrelse har rätt att fatta beslut om tillsättning av
gästprofessor. Styrelsen får ta del av ett sammandrag av Anders Perssons ansökan, och vid nästa
möte räknar man med att kunna fatta beslut. Styrelsen uppmanar också ordförande att om möjligt
bjuda in Anders Persson till nästa styrelsemöte.

§ 12

Läraranställningsutskott
Styrelsen har förelagts ett beslutsförslag innebärande att styrelsen för ELU beslutar att själv bereda
anställningar vid enheten.
Styrelsen beslutar enligt förslag samt ger ordförande i uppdrag att till nästa styrelsemöte lägga
fram ett förslag till lämpligt tillvägagångssätt.

§ 13

Styrelsens mandattid
Ordförande informerar om att förslaget att förlänga ELU:s styrelses mandattid till 2005-12-31 har
MBL-förhandlats och kommer att tas upp i Högskolestyrelsen för beslut 18/10.

§ 14

Studenternas punkt
Det föreligger stora problem med Lgr 00-studenternas matematikkurser: exempelvis skall nästa
delkurs starta kommande vecka, men studenterna vet fortfarande inte vilken kurs det är.
Styrelsen ser mycket allvarligt på detta och ger ordförande i uppdrag att omedelbart reda ut
situationen.

§ 15

Övriga frågor
• Ett fyllnadsval av ordförande i UN kommer att genomföras, och det måste finnas ett
styrelsebeslut på vem som skall vara ELU:s representant i valberedningen. ELU:s tidigare
representant var Lisbeth Ranagården, och hon har förklarat sig beredd att representera
ELU även denna gång.

•

Styrelsen beslutar att Lisbeth Ranagården är ELU:s representant i valberedningen för
fyllnadsvalet till Utbildningsnämnden.
Utbildningsnämnden anser att ELU:s uppflyttningsregler bör justeras så att det krävs att
hela nivån 1-20 poäng är avklarad innan nivån 41-60 poäng kan påbörjas. Eva Wirdheim
lägger fram ett förslag med justeringar enligt UN:s åsikter.
Styrelsen beslutar enligt förslag.

§ 16

Frågor till nästa möte
Nya inriktningar/kurser inom ELU
Delegation utbildningsledare
Kursplan utbildningsvetenskap 1-20 p
Gästprofessur
Beredande av anställningar – förslag till arbetsordning

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

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

Marie Larsson
Sekreterare

Gunilla Lundkvist
Ordförande

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

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

Mikael Nissen
justeringsperson

Ole Olsson
justeringsperson
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