HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Enheten för Lärarutbildning

2004-09-20

Protokoll fört vid sammanträde med Enheten för Lärarutbildnings styrelse
040907 kl. 13:15-17.00
Lokal: S 3317
Närvarande styrelseledamöter:
Gunilla Lundkvist, ordförande
Lars-Gunnar Franzén, SET
Ole Olsson, HOS
Georgi Tchilikov, IDE
Eva Wirdheim, ELU
Björn Zetterberg, extern företrädare
Christer Hermansson, studentrepresentant
Sofia Karp, studentrepresentant
Övriga närvarande:
Marie Larsson, sekreterare
Ola Brorsson, RUC-samordnare (§ 6)
Anmält förhinder:
Jörgen Johansson, HOS
Birgitta Svensson, HUM
Bengt Tjellander, HOS
Pia Wahlström, extern företrädare
Mikael Nissen, studentrepresentant

§1

Dagens agenda
Styrelsen godkänner dagens agenda.

§2

Val av justeringspersoner
Styrelsen utser Sofia Karp och Georgi Tchilikov att justera dagens protokoll.

§3

Föregående mötes protokoll
Ordförande påtalar att en uppgift under § 5 i föregående mötes protokoll, angående fortbildning av
barnskötare till förskollärare, är felaktig. Rätt uppgift skall vara: Regeringen har gett landets
lärosäten i uppdrag att anordna Kombinationsutbildning. Det är en satsning för anställda inom
vård, skola och omsorg som ger deltagarna möjlighet att kombinera arbete med halvtidsstudier.
Diskussion har inletts vid HH hur vi ska möta detta behov.
I övrigt godkänner styrelsen protokollet från styrelsemötet 040609.

§4

Uppföljning av fattade beslut från föregående möte
• Område NO/Naturkunskap tas upp under dagens § 11
• Ann-Sofie Andersson kommer för att informera om ELU:s internationalisering vid nästa
möte
• Annons angående professor/lektor/ i Utbildningsvetenskap följs upp under dagens § 5
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§5

Meddelanden och information
• Ordförande informerar om att den planerade annonseringen efter en professor/lektor samt
två lektorer/adjunkter i Utbildningsvetenskap på grund av det rådande ekonomiska läget
istället kommit att omfatta en lektor i Utbildningsvetenskap med inriktning mot
allmändidaktik.
• Styrelsens mandattid: Ordförande informerar om att det föreligger ett förslag till beslut att
förlänga den sittande styrelsens mandattid, som egentligen löper ut vid årsskiftet, till att
omfatta hela år 2005; detta för att så långt som möjligt komma i fas med val av
enhetschef. Syftet är att anpassa styrelsens sammansättning till Högskolestyrelsens beslut
2003-02-17. Enligt detta skall ELU:s styrelse ha sex företrädare för lärare/forskare, två
externa ledamöter och tre studentrepresentanter.
Mer information kommer att lämnas vid nästa styrelsemöte.
• Eva Wirdheim presenterar de senaste antagningssiffrorna för ht 2004 (antal platser inom
parentes): svenska 26 (20), engelska 35 (20), samhällskunskap 26 (20), matematik 18
(25), biologi 12 (15), Barn och matematik/naturorienterande ämnen 53 (40) samt Allmänt
utbildningsområde 60 poäng 40 (40).

§7

Forskning vid ELU
Styrelsen får ta del av protokoll från Forskningsrådets möte 2004-05-24.
Ordförande informerar också om att en skrivelse angående översyn av forskningsanslag nu är
lämnad till rektor.

§8

Ekonomi: halvårsbokslut 2004
Marie Larsson går igenom bokslutet för första halvåret 2004.
Styrelsen godkänner halvårsbokslutet.

§9

Examinatorer ht 04
Eva Wirdheim föredrar förteckningen över examinatorer vid ELU under ht 04.
Styrelsen godkänner examinatorsförteckningen.

§ 10

Kursplaner
Religionsvetenskap 41-60 p: styrelsen påtalar att skrivelsen 20 credit points i rubriken skall ändras
till 30 ECTS credits. Styrelsen beslutar att fastställa kursplanen efter genomförd ändring.
Engelska 21-40 p: styrelsen påtalar att kursplanen ännu inte är godkänd av sektionsstyrelsen för
Humaniora, samt ställer sig frågande till bruket av ”syftar till” under rubriken Innehåll. Styrelsen
beslutar trots detta att fastställa kursplanen.
Engelska VFU 5 p: styrelsen påtalar att ämne, nivå samt engelskt namn saknas i rubriken, samt
konstaterar att kursplanen ännu inte är godkänd av sektionsstyrelsen för Humaniora. Styrelsen
beslutar att fastställa kursplanen efter genomförd ändring.
Medie- och kommunikationsvetenskap 41-60 p: styrelsen påtalar att kursen kan ingå som
specialisering/fördjupning och inte inriktning i lärarexamen, samt att den engelska titeln på delkurs
3, Writing of a paper, skall ändras till Thesis. Dessutom saknas datum då sektionsstyrelsen för
Hälsa och Samhälle godkände kursplanen. Styrelsen beslutar att fastställa kursplanen efter
genomförda ändringar.
Svenska 21-40 p: styrelsen påtalar att kursplanen saknar engelsk titel, ECTS-poäng samt uppgift
om datum då sektionsstyrelsen för Humaniora godkände planen. Styrelsen beslutar att fastställa
kursplanen efter genomförda ändringar.

§6

RUC-information
Ola Brorsson har följande information att delge styrelsen:
• RUC:s program- och seminarieserie har kommit igång. Första föreläsningen lockade 42
personer, vilket är mycket glädjande.
• Ytterligare två kommuner, Varberg och Värnamo, har tillkommit i samverkansgruppen.
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§ 6 forts.
•
•
•

§ 11

Det har bildats en kvalitetsgrupp inom RUC, för att diskutera och sprida information om
det kvalitetsarbete som bedrivs ute i skolorna. En föreläsning på detta tema är planerad
för studenterna inom Utbildningsvetenskap 41-60 poäng.
RUC medverkar i ett utvecklingsprojekt inom entreprenörsregionen för att utbilda lärare i
entreprenörskap.
Ekonomi: RUC finansieras av Högskolan året ut. Förutsättningen för en fortsättning av
central finansiering är att även kommunerna bidrar med medel. Diskussioner pågår.

Område NO/Naturkunskap
Lars-Gunnar Franzén redogör för det senaste underlaget och informerar om att Utbildningsnämnden har godkänt ämnesområdet NO/Naturkunskap.
Styrelsen beslutar att ämnesområdet NO/Naturkunskap skall ingå i lärarutbildningen.

§ 12

Handledning av examensarbete i Utbildningsvetenskap 41-60 p
Styrelsen får ta del av ett nytt beslutsförslag eftersom de fackliga representanterna vid MBLförhandlingen framförde synpunkter på det gamla. Det nya förslaget tydliggör att handledning av
examensarbete inom Utbildningsvetenskap 41-60 poäng kan ske före schemalagd tid endast om
handledningen ryms inom lärarens tid, d.v.s. är tjänstefördelad.
Styrelsen anser att det inte föreligger något behov av ett styrelsebeslut i frågan eftersom det är
självklart att lärares arbetstid skall vara tjänstefördelad. Istället skall informationen finnas som en
särskild punkt i studiehandboken.

§ 13

Kursutbud 05/06
Eva Wirdheim presenterar en sammanställning av kursutbud 05/06. Eftersom antalet platser
sannolikt inte kommer att öka ser utbudet i princip likadant ut som under 04/05, med undantag av
att ämnesområdet NO/Naturkunskap nu tydliggörs.
Styrelsen beslutar att godkänna sammanställningen.

§ 14

Självvärdering; HSV:s platsbesök
Ordförande informerar om att arbetet med de olika gruppernas sammansättning pågår. De
kommuner som kommer att vara representerade är Halmstad, Falkenberg och Gislaved.

§ 15

Gästprofessor
Styrelsen har förelagts ett beslutsförslag innebärande en uppmaning till professor Anders Persson
att inkomma med en ansökan gällande en gästprofessur vid ELU fr.o.m. 2005-01-01.
Styrelsen beslutar att ge ordförande i uppdrag att fullfölja ärendet så att en anställning som
gästprofessor i utbildningsvetenskap på 25 % inrättas fr.o.m. 2005-01-01.

§ 16

Läraranställningsutskott
Ordförande informerar om att det finns två möjliga tillvägagångssätt då ELU skall anställa lärare:
att ELU har ett eget läraranställningsutskott, alternativt utnyttjar läraranställningsutskottet för
Sam/Hum-området.
Styrelsen förordar det första alternativet, som ett led i etableringen av ELU som en självständig
enhet, och ger ordförande i uppdrag att ta reda på om ett kollegialt val behöver hållas eller om
ELU:s styrelse kan utse ett läraranställningsutskott, alternativt själv fungera som ett sådant.
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Programråd vid ELU
Styrelsen har förelagts ett beslutsförslag innebärande att ett programråd med representanter för
lärarutbildningen, samverkande skolor och lärarstudenter inrättas.
Styrelsen beslutar att de organ som redan finns – styrelsen och RUC – är tillräckliga för att fylla
behovet av samverkan. Dessutom befarar studentrepresentanterna och den externa företrädaren att
det kan bli svårt att rekrytera representanter för deras intressenter till ännu en grupp.
Styrelsen påtalar att det är viktigt att det utses studentrepresentanter till RUC:s styrgrupp.

§ 18

LOGOS – lärarstudenternas alumniförening
Sofia Karp informerar om att några lärarstudenter nyligen startat en alumniförening, LOGOS. Det
är en ideell förening med syfte att bli en mötesplats för tidigare lärarstudenter där man bland annat
kan anordna diskussionskvällar. Ett samarbete med RUC har inletts.
Styrelsen ser mycket positivt på att lärarstudenterna startat en alumniförening.

§ 19

Konferensen God arbetsmiljö i skolan – en rättighet för alla?
Ordförande informerar om att konferensen hittills lockat närmare 600 deltagare, främst från
Halmstads kommun.

§ 20

Övriga frågor
• Eva Wirdheim vill än en gång uppmana styrelsen att poängtera att det inte är tillåtet för
studenterna att läsa mer än 30 poäng per termin. Styrelsen ställer sig bakom att detta förs
till protokollet.
• Sofia Karp tar upp frågan om den arbetsbörda som läggs på studenterna vid
slutpraktik/VFU och det bemötande de fått då de påtalat problemen för sin lärare. Eva
Wirdheim lovar att ta upp ämnet vid nästa möte med de inriktningsansvariga.
Även Christer Hermansson tar upp en VFU-fråga: att den tiodagars VFU de haft gjorde
att deras 20-poängskurs kom att omfatta mer än 20 poäng. Ordförande är medveten om
problemet och poängterar att det nu är tydliggjort för berörda lärare vad som gäller.
I anslutning till studenternas övriga frågor framför styrelsen ett önskemål om att det på
dagordningen skall finnas en stående ”studentpunkt”, d.v.s. en punkt för frågor och
information från studentrepresentanterna.

§ 21

Frågor till nästa möte
• Styrelsens mandattid
• Gästprofessur
• Beslut angående läraranställningsutskott

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

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

Marie Larsson
Sekreterare

Gunilla Lundkvist
Ordförande

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

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

Sofia Karp
justeringsperson

Georgi Tchilikov
justeringsperson
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