HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Enheten för Lärarutbildning

2005-05-31

Protokoll fört vid sammanträde med Enheten för Lärarutbildnings styrelse
050427 kl. 13:15-16.45
Lokal: S 318
Närvarande styrelseledamöter:
Gunilla Lundkvist, ELU, ordförande
Lars-Gunnar Franzén, SET
Ole Olsson, HOS
Birgitta Svensson, HUM
Georgi Tchilikov, IDE
Eva Wirdheim, ELU
Pia Wahlström, extern företrädare
Christer Hermansson, studentrepresentant
Sofia Karp, studentrepresentant
Övriga närvarande:
Marie Larsson, sekreterare
Anmält förhinder:
Jörgen Johansson, HOS
Bengt Tjellander, HOS
Björn Zetterberg, extern företrädare
Mikael Nissen, studentrepresentant

§1

Dagens agenda
Styrelsen godkänner dagens agenda med följande tillägg under § 14, Övriga frågor:
- Utökning av gästprofessor Anders Perssons förordnande
- Ansökan till KK-stiftelsen
- Kombinationsutbildningen

§2

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

§3

Föregående mötes protokoll
Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet 050322, efter ett förtydligande under § 8,
Forskning vid ELU: förkortningen FontD står för Nationella forskarskolan i naturvetenskapernas
och teknikens didaktik.

§4

Uppföljning av fattade beslut från föregående möte
§ 9 vid föregående möte, Skrivelse angående Inriktningsansvarigs respektive studierektors
ansvar/befogenheter: de riktlinjer som styrelsen gav ordförande med flera i uppdrag att arbeta fram
kommer att tas upp vid styrelsemötet 050607.
§ 6 vid föregående möte, HSV:s utvärdering, följs upp under dagens § 8.

§5

Meddelanden och information
Eva Wirdheim informerar från Utbildningsnämnden:
- Lokala bestämmelser skall läggas ut på nätet. Brita Lundh ansvarar.
- Diskussioner om framtiden: här är en yrkeslärarutbildning intressant.
- Statistiken över genomströmning visar att ELU minskat något, från 93 till 91 %. Detta kan ha sin
förklaring i att vissa studenter inom gamla lärarutbildningen läst med studiestöd och därför kunnat
”forcera” sin utbildning.
- Anders Persson har hållit i en utbildningsdag för handledare av examensarbeten.
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- 2 maj är det information inför val av inriktning 2 för samtliga Lp04-studenter.
- Det nyligen avslutade handledarseminariet hade 55 deltagare.
Ordförande informerar:
- Lärarutbildningskonventets möte 21 april: kritik mot HSV:s hantering av utvärderingen, som
gjort att bara de negativa synpunkterna lyfts fram. En arbetsgrupp har tillsatts för att arbeta med
lärarutbildningens anpassning till Bolognaprocessen. Anders Arnkvist efterträder Rolf Hedkvist
som ordförande 050701.
- Intern utredning: Anders Fransson kommer till ELU den 10 maj för att påbörja sitt arbete.
- Preliminär ansökningsstatistik - sökande som i första hand valt lärarutbildningen i Halmstad:
Svenska: språk, kultur och litteratur
44 sökande till 20 platser
Engelska för undervisningsområdet
29 sökande till 20 platser
Samhällskunskap med medievetenskap
22 sökande till 20 platser
Matematik för undervisningsområdet
21 sökande – platsgaranti
Biologi: naturens samband
9 sökande – platsgaranti
Naturorienterande ämnen/naturkunskap:
3 sökande - platsgaranti
Barn och matematik/naturorienterande ämnen
90 sökande till 40 platser
- Möte i Jönköping med ”Mittens Rike” (nätverk mellan lärarutbildningarna i Växjö, Kalmar,
Kristianstad, Jönköping och Halmstad). Temat var examensarbeten. Ett samarbete kommer att
inledas och följas upp med en peer review, för att stärka kvaliteten på examensarbetena.
Birgitta Svensson informerar:
- Kursen Barn- och ungdomskultur vore en mycket lämplig specialisering för lärarstudenter. Det
måste i så fall fattas beslut, och ärendet kommer att tas upp vid ett senare styrelsemöte.
§6

Forskning vid ELU
ELU:s forskningssamordnare Birgitta Svensson informerar:
Vid forskningsrådets senaste möte beslutade rådet föreslå styrelsen att de medel som kommer att
utlysas fördelas i tre potter: didaktisk forskning, planeringsbidrag samt konferensbidrag. Ett
beslutsunderlag gällande summan kommer att tillsändas styrelsen för ett per capsulam-beslut. Till
nästa styrelsemöte kommer styrelsen att ha fått underlag så att slutgiltiga beslut kan fattas om
medelsfördelning.

§7

Ekonomi: resultatrapport kvartal 1 samt prognos 1
Marie Larsson går igenom resultatrapport kvartal 1 samt prognos 1.
Styrelsen godkänner rapport och prognos.
I anslutning till genomgången av rapport/prognos för ELU:s forskningsanslag ger styrelsen
Birgitta Svensson i uppdrag att till nästa styrelsemöte ta fram ett beslutsunderlag för de regler som
skall gälla för uttag av beviljade forskningsmedel.

§8

HSV:s utvärdering: handlingsplan, steg 1
Ordförande går igenom dokumentet, där det framgår HSV:s förslag och rekommendationer,
bedömargruppens kommentarer och ELU:s åtgärdsförslag. Gruppen inriktningsansvariga kommer
att arbeta vidare utifrån åtgärdsförslagen.

§9

Arbetsgång för kursplaner
Styrelsen beslutar att återremittera förslaget till arbetsgång för kursplaner, bland annat med
kommentaren att samarbete och samråd mellan ELU och sektionerna bör genomsyra arbetet.
Dessutom bör det som ny punkt 1 finnas med att det redan under arbetet med att skriva kursplanen
skall finnas en dialog mellan ELU och sektionerna.

§ 10

Utbildningsplan 140-220 och AU 60, revidering
Utbildningsplanen 140-220 p tas upp vid ett senare tillfälle. Eva Wirdheim föredrar
utbildningsplanen för AU 60.
Styrelsen beslutar fastställa planen under förutsättning att texterna om giltighetstid samt behörighet
och förkunskapskrav formuleras om. Eva Wirdheim får styrelsens uppdrag att göra detta.
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§ 11

Tyska och spanska som inriktningar
Diskussion om kriterier för inriktning. Några få lärarstudenter läser tyska, som är en inriktning,
respektive spanska, som inte är en inriktning. I båda fallen sker samläsning med andra studenter.
Styrelsen ser det som synnerligen angeläget att det formuleras tydliga krav på vad en inriktning
skall innehålla, men beslutar att avvakta resultatet av den förestående internutredningen.

§ 12

Komplettering från Lgr till nya lärarprogrammet
Birgitta Svensson har fått frågor från studenter som gått ut Lgr-programmet och vill läsa till
gymnasielärare.
Styrelsen ger Birgitta Svensson och Eva Wirdheim i uppdrag att tillsammans med Brita Lundh
(Studerandeavdelningen) utreda frågan, samt återkomma med ett förslag som styrelsen kan ta
ställning till.

§ 13

Studenternas punkt
Studentrepresentanterna tar upp följande frågor från studenternas grundutbildningsråd:
- Studenterna ser det som mycket positivt med den dialog som nu finns mellan styrelsen och
grundutbildningsrådet.
- Det är angeläget att i undervisningen beakta att lärarstudenterna kan befinna sig på olika nivåer i
sin utbildning även om de läser samma kurser.
- I ett par ämnen har studenterna haft svårt att komma i kontakt med sina examinatorer.
- Antalet undervisningstimmar upplevs som väldigt olika fördelade i de olika kurserna.
- Det finns önskemål bland studenterna om sommarkurser i pedagogik och Allmänt utbildningsområde.
Ordförande framför inriktningsansvarigas svar på en fråga från styrelsemötet 050224, om vad som
händer med de kursvärderingar som studenterna fyller i, eftersom man upplever att man sällan får
någon feedback. De inriktningsansvariga menar att ansvaret även ligger hos studenterna, både att
lämna in värderingarna och att komma på de uppföljningsmöten som hålls . Lärarna behöver nog
tydligare tala om att förändringar baseras på studenternas utvärderingar.

§ 14

Övriga frågor
- ELU:s gästprofessor Anders Persson har framfört önskemål om att utöka sin tjänstgöring vid
ELU från 25 till 45 %. Utökningen skulle både användas till forskning och viss undervisning,
parallellt med hans arbete som examinator. 5 % av tjänsten skulle ligga i ett projekt på HOS.
Styrelsen ger ordförande klartecken att gå vidare med ärendet.
- Ordförande delar ut sitt utkast till ett visionsdokument om IT i lärarutbildningen till KK-stiftelsen
Efter en kunskapsdialog, 31/5-1/6, kommer KK-stiftelsen att formulera kriterierna för en fördjupad
ansökan. Hon betonar att det planerade projektet är ett utvecklingsprojekt. Styrelsen uppmanas
inkomma med synpunkter snarast.
- Barn- och ungdomsförvaltningen planerar en ny 10-poängs kombinationsutbildning nästa termin.

§ 15

Frågor till nästa möte
- Riktlinjer ELU/Studerandeavdelningen
- Arbetsgång kursplaner
- Budget forskningsrådet
- Regler för uttag av beviljade forskningsmedel
- Mötestider ht 2005
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sekreterare
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justeringsperson
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