HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Enheten för Lärarutbildning

2004-06-08

Protokoll fört vid sammanträde med Enheten för Lärarutbildnings styrelse
040525 kl. 13:15-16.00
Lokal: S 318
Närvarande styrelseledamöter:
Gunilla Lundkvist, ordförande
Lars-Gunnar Franzén, SET
Ole Olsson, HOS
Bengt Tjellander, HOS
Birgitta Svensson, HUM (§1-8 samt 10)
Georgi Tchilikov, IDE
Eva Wirdheim, ELU (t.o.m. § 10)
Pia Wahlström, extern företrädare (§ 1-7 samt 10)
Björn Zetterberg, extern företrädare
Thomas Bengtsson, studentrepresentant
Jesper Berglund, studentrepresentant
Sofia Karp, studentrepresentant
Övriga närvarande:
Kerstin Fleischmann, sekreterare
Anmält förhinder:
Jörgen Johansson, HOS

§1

Dagens agenda
Styrelsen godkänner dagens agenda.

§2

Val av justeringspersoner
Styrelsen utser Thomas Bengtsson och Bengt Tjellander att justera dagens protokoll.

§3

Föregående mötes protokoll
Georgi Tchilikov gör fö ljande tillägg till § 8. Eva Wirdheim fick i uppdrag att aktualisera frågan
om matte-stuga i Utbildningsnämnden. Eva Wirdheim bekräftade att frågan tagits upp där och
kunde meddela att man har planer på att starta ett pedagogiskt centrum där både matte-stuga och
Skrivpunkten skall ingå.
Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet 040415.

§4

Uppföljning av fattade beslut från föregående möte
§ 10 från förra mötet. Lars-Gunnar Franzén meddelade att arbetet med att ta fram ett förslag till
inrättande av Område Naturorienterande ämnen inom Lärarutbildningen fortskrider.
Styrelsen beslutade att förslaget först skall tas upp i ELU:s styrelse innan det tas upp i
Utbildningsnämnden.

§5

Meddelanden och information
Ordförande avlade rapport över de försök som vidtagits i att förstärka kompetensen i
Utbildningsvetenskap vid Lärarutbildningen.
De kontakter som ELU haft med Marie Bliding, som disputerar i Göteborg i september, har inte
resulterat i något förordnande, däremot kommer hon sannolikt att ha möjlighet att medverka vid
enstaka tillfällen.

Adress

Besöksadress

Telefon (vxl)

HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Box 823
S-301 18 HALMSTAD

Kristian IV:s väg 3

035-16 71 00
Telefax

035-16 77 77

HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Enheten för Lärarutbildning

2004-06-08

Professor Anders Persson, Sociologen Lund, knyts på 25% till ELU som gästprofessor från
årsskiftet 2004-2005 under en period av två år.
Professor Ewa Menckel knyts som adjungerad professor till ELU resp HOS på 10 % vardera till
hösten.
Inom Utbildningsvetenskap har Ingrid Nilsson och Katharina Jacobsson förordnande som
vikarierande lektor på 100% respektive 50%.
Ordförande föreslår att ELU annonserar efter professor/lektor i Utbildningsvetenskap, med
inriktning på didaktik.
Styrelsen beslutade att ge ordförande i uppdrag att utforma en annons att presenteras vid nästa
styrelsemöte.
Ordförande rapporterar att studiebesöket som ELU:s administration företog till lärarutbildningen i
Kristianstad 27-28 april utföll mycket väl. Att få träffa ”motsvarigheterna” uppskattades från
bägge håll och förhoppningen är att nätverk skall kunna bildas inom de olika områdena i
administrationen, kanske med deltagare även från andra högskolor.
Eva Wirdheim informera r om ett möte med deltagare från de olika lärarutbildningarna som ingår i
nätverket ”Mittens rike”, d v s Halmstad, Jönköping, Kalmar, Kristianstad och Växjö. Även här
diskuterades möjligheten att bilda nätverk inom fler områden. Examensarbeten prioriterades och
representanter från de olika lärarutbildningarna kommer att träffas för att diskutera detta efter
sommaren.
Ole Olsson informerade om besök på Växjö Universitet samt meddelade att han är utsedd som
examinator inom magisterprogrammet ”Aktionslärande inom fältet för utbildningsvetenskap”.
§6

Forskning vid ELU
Birgitta Svensson informerar om behov av olika forskningsplattformar, som möjliggör för våra
studenter att kunna gå vidare till forskarutbildning. Kontakt med professor Mikael Alexandersson,
Göteborgs universitet, har etablerats.
Birgitta Svensson betonade vikten av att entusiasmera fler lärare till att intressera sig för didaktisk
forskning och olika förslag diskuterades. En seminarieverksamhet i didaktisk forskning är
planerad vid fem tillfällen till nästa termin. Ole Olsson föreslog att ev ordna sommarkurser och
Jesper Berglund föreslog att man kunde kontakta lärarfacken. En annan idé vore att inbjuda
handledare och de som läser AUO60.
Forskningsrådet ber ELU:s styrelse att till Högskolestyrelsen inkomma med en begäran om ökade
anslag till forskning vid Lärarutbildningen.
Styrelsen gav ordföranden i uppdrag att skissa på en skrivelse till rektor med en begäran om en
översyn av den totala fördelningen av forskningsmedel som uppgår till 26 milj kronor för hela
högskolan. Denna tas upp vid nästa styrelsemöte.
Ordförande anmälde en Övrig fråga som togs upp under denna punkt. Den gäller information om
ett ordförandebeslut som fattats angående ”ELUs forskningsråd – mandatperiod och
samordnare/forskningsansvarig”: Birgitta Svensson är samordnare/forskningsansvarig, och därmed
även ordförande i forskningsrådet, under innevarande mandatperiod som upphör 2004-12-31,
Protokoll från Forskningsrådets sammanträden 2004-04-06 och 2004-04-27 bifogades
styrelsehandlingarna.

§7

Utbildningsplanen: uppflyttningsregler
Ett nytt förslag med reviderad text gällande uppflyttningsregler i utbildningsplanen förelåg
styrelsen.
Styrelsen beslutar enligt förslag.
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Didaktiskt råd
P g a att flera styrelseledamöter anmält att de måste avvika tidigare yrkade ordförande om att göra
en omfördelning av ärendena, vilket bifölls.
Det beslutsförslag som föreligger styrelsen att det didaktiska rådet skall strykas i ELU:s
organisationsplan godtogs enhälligt.
Styrelsen beslutar enligt förslag.

§8

Kursplaner: historia, psykologi, religionsvetenskap
Kursplanerna skall vara formellt riktiga och antagna på resp sektion innan de föreligger ELU:s
styrelse. Kursplanerna, Historia 41-60 p och Religionsvetenskap 1-20 p, 41-60 p återremitteras av
den anledningen till HUM.
Styrelsen beslutar antaga kursplanerna Psykologi 1-20 p, 21- 40 p samt 41-60 p.

§9

Ekonomi: kvartalsbokslut 1 samt prognos 1
Ordförande går igenom kvartalsbokslut 1 och prognos 1 för ELU 2004. Av prognosen framgår att
ELU kommer att få ett minus på närmare en miljon kr under året. Styrelsen diskuterade detta.
Siffran kommer sannolikt att kunna justeras när den pågående översynen av villkoren för ELUs
köp av kurser från sektioner är avslutad.
Styrelsen godkänner kvartalsbokslut 1 och prognos 1.

§ 11

Sökande till Lärarutbildningen ht 04
Ordförande redogör för de sökande som i första hand valt lärarutbildningen i Halmstad:
Svenska: språk, kultur och litteratur
47 sökande till 20 platser
Engelska för undervisningsområdet
31 sökande till 20 platser
Samhällskunskap med medievetenskap
28 sökande till 20 platser
Matematik för undervisningsområdet
24 sökande – platsgaranti
Biologi: naturens samband
8 sökande – platsgaranti
Barn och matematik/naturorienterande ämnen
85 sökande till 40 platser

§ 12

Konferens Skolans arbetsmiljö
En första inbjudan till konferensen ”God arbetsmiljö i skolan – en rättighet för alla?” har sänts ut.
Konferensen äger rum på Högskolan i Halmstad den 25 oktober 2004 och är en uppföljning av
konferensen ”Vänskap vinner – om mobbning och kränkande behandling i skolan. Målgrupp är
alla som arbetar i, ansvarar för och/eller berörs av skolan.

§ 13

Rapport från Lärarutbildningskonventet 14 maj
Ordförande informerade från Lärarutbildningskonventets möte där stor del av tiden upptogs av
diskussion kring konventets förslag till yttrande över remisserna Tre vägar till den öppna
högskolan, En ny doktorsutbildning – kraftsamling för excellens och tillväxt samt Högre
utbildning i utveckling – Bolognaprocessen i svensk belysning.

§ 14

Styrelsens mandatperiod
Mandatperioden för samtliga ledamöter i ELUs styrelse avslutas 2004-12-31, vilket innebär att en
valprocess måste starta direkt efter sommaren.

§ 15

Mötestider ht 2004
Styrelsen beslutade följande mötestider under höstterminen 2004:
Tisdag 7 september, tisdag 28 september, torsdag 28 oktober, onsdag 24 november samt måndag
20 december.
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Förslag till komplettering av ELU:s kursutvärderingar
Det fanns inget nytt att rapportera under denna punkt.
Styrelsen gav Jesper Berglund i uppdrag att till nästa styrelsemöte presentera ett förslag till frågans
fortsatta hantering.

§17

Övriga frågor
Inga övriga frågor aktualiserades.

§ 18

Frågor till nästa möte
• Område NO/Naturkunskap
• Skrivelse angående översyn av fördelning av forskningsmedel vid HH
• Annons utbildningsvetenskap
• Förslag till komplettering av ELU:s kursutvärderingar

..................................................
Kerstin Fleischmann
Sekreterare

....................................................
Gunilla Lundkvist
Ordförande

..................................................
Thomas Bengtsson
justeringsperson

.....................................................
Bengt Tjellander
justeringsperson

Adress

Besöksadress

Telefon (vxl)

HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Box 823
S-301 18 HALMSTAD

Kristian IV:s väg 3

035-16 71 00
Telefax

035-16 77 77

