HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Enheten för Lärarutbildning

2004-07-15

Protokoll fört vid sammanträde med Enheten för Lärarutbildnings styrelse
040609 kl. 13:15-17.00
Lokal: S 318
Närvarande styrelseledamöter:
Gunilla Lundkvist, ordförande
Lars-Gunnar Franzén, SET
Jörgen Johansson, HOS (ej delar av § 10 och 11)
Bengt Tjellander, HOS
Georgi Tchilikov, IDE
Eva Wirdheim, ELU
Pia Wahlström, extern företrädare
Björn Zetterberg, extern företrädare
Thomas Bengtsson, studentrepresentant
Jesper Berglund, studentrepresentant
Sofia Karp, studentrepresentant (t.o.m. § 10)
Övriga närvarande:
Marie Larsson, sekreterare
Ola Brorsson, RUC-samordnare (§ 6)
Anmält förhinder:
Ole Olsson, HOS
Birgitta Svensson, HUM

§1

Dagens agenda
Styrelsen godkänner dagens agenda.
Ordförande informerar om att § 6, RUC-information, kommer att flyttas en bit ned på
dagordningen.

§2

Val av justeringspersoner
Styrelsen utser Jesper Berglund och Pia Wahlström att justera dagens protokoll.

§3

Föregående mötes protokoll
Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet 040525.

§4

Uppföljning av fattade beslut från föregående möte
Område NO/Naturkunskap tas upp under § 10 vid detta möte.
Annons om tjänster i utbildningsvetenskap tas upp under § 11.
Skrivelse angående översyn av fördelning av forskningsmedel tas upp under § 8.
§ 16 från förra mötet, Förslag till komplettering av ELU:s kursutvärderingar, kommer att
behandlas under dagens § 12.

§5

Meddelanden och information
• Ordförande informerar om Högskoleverkets platsbesök för utvärdering av
lärarutbildningen som äger rum 5 oktober. Styrels en får ta del av ett grundschema för
platsbesöket. Ordförande återkommer så snart som möjligt med ytterligare underlag för
de olika gruppernas sammansättning.
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Ordförande informerar om att Ann-Sofie Andersson, som bland annat arbetar med
internationalisering vid ELU, ingått i den delegation från Högskolan som nyligen varit i
USA. ELU:s internationella termin blev väl mottagen där. Ann-Sofie Andersson kommer
att inbjudas till nästa styrelsemöte för att berätta mer om USA-besöket och internationaliseringsarbetet vid ELU.
Eva Wirdheim informerar från Utbildningsnämnden: ELU ligger väl till vad gäller antalet
registrerade studenter under vårterminen.
UN:s första möte i september kommer att ägnas åt kursutbudet 05/06. Till dess önskar
UN indikationer på vad ELU planerar. Frågan kommer att tas upp på nästa styrelsemöte.
Kommunförbundet Halland har av Högskoleverket fått medel för att genomföra ett
särskilt uppdrag: att fortbilda barnskötare till förskollärare.

§7

Forskning vid ELU
Inga ärenden anmälda.

§8

Skrivelse angående översyn av fördelning av forskningsmedel vid Högskolan i Halmstad
Vid förra styrelsemötet fick ordförande i uppdrag att sätta samman en skrivelse till rektor med en
begäran om översyn av fördelningen av Högskolans forskningsmedel. Ordförande redovisar sitt
förslag.
Styrelsen beslutar godkänna förslaget med följande tillägg: ”Med hänvisning till ovanstående
hemställer ELUs styrelse att en översyn av fördelning av forskningsmedel vid Högskolan i
Halmstad genomförs”.

§9

Kursplaner
Historia 41-60 p: Styrelsen beslutar att fastställa kursplanen, med anmärkningen att den skall
skrivas om enligt mall.
Idrott och Hälsa 41-60 p: Styrelsen beslutar att fastställa kursplanen efter några mindre justeringar.
Tyska 41-60 p: Styrelsen beslutar att bordlägga kursplanen till nästa möte eftersom den version
som föreligger inte är den som senast godkändes av Humanioras styrelse.
Samhällskunskap 41-60 p: Styrelsen beslutar att fastställa kursplanen efter några mindre
justeringar.
Fysik 1-20, 21-40, 41-60 p: Styrelsen beslutar att fastställa kursplanerna efter några mindre
justeringar.

§ 10

Område NO/Naturkunskap
Lars-Gunnar Franzén går igenom det förslag som förelagts styrelsen. De externa representanterna
förklarar sig ur grundskolans perspektiv nöjda med innehållet.
Styrelsen beslutar att ELU skall inrätta ett ämnesområde Naturorienterande ämnen//Naturkunskap.
Målsättningen är att ärendet hinner tas upp på UN:s möte i augusti. Innan dess skall Studerandeavdelningen i samråd med arbetsgruppen se över dokumentet. Det måste vara klart till dess att
texten till den nya katalogen skall vara inlämnad.

§ 11

Annons Utbildningsvetenskap
Ordförande fick vid förra mötet styrelsens uppdrag att utforma en annons angående
professor/lektor i Utbildningsvetenskap.
De fackliga representanterna hade vid MBL-förhandlingen synpunkter på att man även borde söka
lektor/adjunkt.
Styrelsen fattar följande beslut i detta ärende:
- Annonserna skall omfatta de tre områden som redan tidigare varit aktuella: Skolutveckling och
ledarskap, Allmändidaktik samt Specialpedagogik.
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- ELU skall annonsera efter en professor/lektor och två lektorer/adjunkter. Ordförande samråder
med Personalavdelningen så att förfarandet blir formellt korrekt.
- Ordförande får i uppdrag att tillsammans med Eva Wirdheim och Ole Olsson formulera
annonserna, vilka sedan (innan semestrarna) mailas ut till styrelseledamöterna för synpunkter.
§6

RUC-information
Styrelsen föreläggs ett dokument med fyra olika förslag till beslut, och beslutar enligt följande:
- Kvalitetsarbetet i skolorna: Styrelsen ger RUC uppdraget att arbeta fram ett förslag till hur
RUC:s kvalitetsgrupp skulle kunna verka, både internt och externt
- Planerade aktiviteter året 04-05: Styrelsen tar ställning till om det finns möjlighet och intresse av
att finansiellt stödja det föreslagna programmet, och kommer fram till att ELU stödjer med 10 000,
i mån av möjlighet mer
- Frukostmöten: Styrelsen fattar beslut att ELU genomför ett antal frukostmöten under läsåret 0405 samt att RUC får uppdraget att arrangera dessa
- RUC och ELU: Styrelsen ger ordförande i uppdrag att utveckla en samverkansstrategi som
innehåller:
• Beskrivning av RUC:s uppdrag
• Mål för samverkan
• Utveckling av strategier för att uppnå dessa mål
• Arbeta för en lösning av RUC:s framtida finansiering

§ 12

Förslag till komplettering av ELU:s kursutvärderingar
Jesper Berglund presenterar tre yrkanden:
- att styrelsen för ELU ställer sig positiv till att studenter vid ELU uppmuntras att utvärdera sin
egen utveckling inom lärarutbildningen
- att företrädare för lärarutbildningen (läs lärarutbildare) gentemot studenterna uppmuntras
uppmana studenterna att kontinuerligt utvärdera såväl den egna utvecklingen som utbildningens
betydelse i skapandet av studentens lärarroll.
- att lärarkollegiet inom utbildningsvetenskap uppmuntras diskutera hur man kan underlätta för
studenter att utvärdera den egna utvecklingen i enlighet med ovanstående
Styrelsen beslutar att ställa sig bakom ovanstående yrkanden.

§ 13

Övriga frågor
Inga övriga frågor aktualiserades.

§ 14

Frågor till nästa möte
• Kursutbud 05/06

Ordförande avtackar de båda studentrepresentanterna, Thomas Bengtsson och Jesper Berglund, som härmed
lämnar sina uppdrag som styrelseledamöter. Ordförande avslutar mötet.

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

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

Marie Larsson
Sekreterare

Gunilla Lundkvist
Ordförande

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

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

Jesper Berglund
justeringsperson

Pia Wahlström
justeringsperson
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