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HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Sektionen för lärarutbildning, sektionsstyrelsen

PROTOKOLL 6/2009
fört vid sammanträde 2009-10-28

Datum
Tid
Plats

2009-10-28
Kl. 9.00 – 11.45
Q 436

Närvarande ledamöter

Lisbeth Ranagården, sektionschef, ordförande
(ej § 13, punkt 2)
Claes Ericsson, lärarrepresentant, vice ordförande
Pia Brandt, T/A-representant
Lisa Heuser, studentrepresentant
Patrik Mattisson, studentrepresentant
Ewa Wictor, lärarrepresentant

Övriga närvarande

Ingrid Nilsson, utbildningsledare, adjungerad
(t.o.m. § 11)
Marie Larsson, sekreterare

Ärendena togs upp i följande ordning:

§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

§

Ärende

Beslut eller åtgärd

1

Fastställande av agendan

Föredragningslistan fastställs med tillägg av två
ärenden under § 13, Övriga frågor:
1. praxis kring information på LUT:s hemsida
2. val av sektionschef

2

Val av justeringsperson

Lisa Heuser väljs till mötets justeringsperson.

3

Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll föreligger och läggs till
handlingarna. Gällande kursplanen i Specialpedagogik
1-30 hp som togs upp under § 9 vid föregående möte
meddelar Lisbeth Ranagården att hon ännu inte
lyckats få något besked från Utbildningsnämnden
(UN) gällande möjligheten att ha en kurs utan
delkursindelningar. Om det inte möter några hinder
har vi det så denna termin i just denna kurs, men
styrelsen ställer sig tveksam till att låta det omfatta
fler kurser.
De övriga kursplaner som Lisbeth Ranagården fick
styrelsens uppdrag att korrigera och godkänna är
samtliga åtgärdade.
Gällande § 13 vid föregående möte, om
uppflyttningsregler, meddelar Ingrid Nilsson att man
bara hittat en avvikelse mellan regler på LUT:s
hemsida och de regler som finns i utbildningsplanen,
och den är nu åtgärdad.

4

Fattade beslut

- Lisbeth Ranagården har på delegation beslutat
godkänna kursplaner enligt den lista som sänts ut.
- Lisbeth Ranagården har också fattat beslut om:
1. nya områdesbehörigheter enligt den lista som delas
ut vid mötet. De börjar gälla fr.o.m. 2010, och
grundtanken är en uppvärdering av betydelsen av de
ämnen som ligger nära det man avser att studera. Vi
har följt Lärarutbildningskonventets
rekommendationer, med undantag av NMM och
matematik, där vi valt att ha lägre krav – matematik C
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4

Fattade beslut, forts.

istället för D.
2. examinatorer för ht 09, enligt den lista som delas ut
vid mötet. Några saknas ännu, och Lisbeth
Ranagården får styrelsens uppdrag att färdigställa
listan.

5

Meddelanden och information

Lisbeth Ranagården informerar:
- vi har många sökande till Språkom vt 10 men måste
begränsa intaget p.g.a. minskad resurstilldelning från
UN.
- till de fem lektorat i utbildningsvetenskap som
utlysts finns några intressanta sökande till matematikdidaktik, specialpedagogik och ledarskap men tyvärr
inga till läs- och skrivutveckling och förskola.
- arbetet med tjänsteplaneringen inför vt 10 är
påbörjat, och som vanligt ser det ut att saknas lärare.
- Pernilla Nilsson är med i ett projekt, med Högskolan
i Skövde som värdhögskola, som tilldelats ca 5,8
miljoner av Vetenskapsrådet.
- MBL-information hölls 091022. Den fackliga
representanten hade inga yrkanden.
Ingrid Nilsson informerar från årets konferens om
dimensionering av lärarutbildningen, där mycket
handlade om den nya lärarutbildningen och de möjliga
konsekvenserna av den. I samband med detta
meddelar Lisbeth Ranagården att den arbetsgrupp som
tillsatts för att arbeta med förberedelse för
ansökningar av examensrätten med anledning av den
nya lärarutbildningen nu har inlett sitt arbete, med en
kartläggning av den kompetens som finns bland
LUT:s lärare. Gruppen består av Cecilia Kjellman,
Ingrid Nilsson, Anders Persson Lisbeth Ranagården
och Gun Wedding.

6

Information från Rådet för lika villkor

Ingrid Nilsson informerar:
- en rapport om kvantitativa rekryteringsmål och dess
påverkan på jämställdheten har nyligen publicerats,
och styrelsen får den för kännedom. Målen uppfylls
ännu inte fullt ut, men situationen har ändå blivit
bättre.
Frågan om hur vi kan främja jämställdheten bör tas
upp till diskussion vid ett framtida styrelsemöte.
- den fråga som Ingrid Nilsson blivit ombedd av LN
att ta upp, om kvalitetssäkring av arbetet med
dyslexiutredningar vid Högskolan, kommer hon att
återkomma till vid nästa möte eftersom hon inte hade
möjlighet att närvara vid Rådets senaste möte.

7

SO-didaktiker

Idag har vi inriktningarna historia, religion och samhällskunskap mot grundskolans senare år och gymnasiet. I den nya lärarutbildningen skall det finnas SO
som block för blivande lärare i årskurs 1-3 och 4-6. Vi
har inte denna kompetens inom vår nuvarande personalstyrka, och styrelsen bifaller att Lisbeth Ranagården
går vidare mot en eventuell rekryteringsprocess.
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8

Rutiner kring kursplanearbetet

Styrelsen har fått ett förslag till beslut gällande rutiner
för kursplanearbetet, i korthet innebärande att en
särskild granskningsgrupp tillsätts som före
styrelsemöten och deadlines för kursplaner granskar
och, efter samråd med berörda inriktningsansvariga,
även gör eventuella korrigeringar innan kursplanen tas
upp i styrelsen för godkännande. I gruppen ingår
Jessica Hietasaari Andersson, Ingrid Nilsson och
Lisbeth Ranagården. När det handlar om kursplaner i
utbildningsvetenskap, som Ingrid Nilsson skriver,
ingår även Ann-Christine Wennergren som granskare i
gruppen. Beslut: styrelsen beslutar enligt förslag.

9

Examination – omtentamen och
kompletteringar

Det är otillfredsställande att regler för omtentamen
och komplettering för godkänd hanteras så olika inom
sektionen. Vi kan inte styra vad examinatorerna gör,
men vi kan komma med riktlinjer som vi
rekommenderar dem att följa. Som myndighet måste
vi ha kontroll över att vi verkligen erbjudit våra
studenter de tre tillfällen för omprov under ett år som
de har rätt till. Lisbeth Ranagårdens förslag diskuteras.
Hon återkommer med ett reviderat förslag till beslut
vid nästa möte.

10

Inriktningar mot yngre åldrar – skillnader och
likheter

Ärendet utgår, eftersom de kursplaner som frågan
gällde redan är klara.

11

Uppflyttningsregler

Vi gör inga ändringar i uppflyttningsreglerna nu, utan
väntar in den nya lärarutbildningen.

12

Mötestider vt 2010

Beslut: följande datum och tider gäller för styrelsens
möten vt 10: 28 januari kl. 13.00-16.00, 2 mars kl.
10.00-16.00, 4 maj kl. 13.00-16.00. Reservtid: 10 juni
kl. 9.00-12.00.

13

Övriga frågor

1. Med anledning av en förfrågan från Lärarförbundet
om att lägga ut information om deras föreläsningar på
LUT:s hemsida vill Lisbeth Ranagården ha styrelsens
syn på detta. Styrelsen anser att LUT:s hemsida endast
skall användas för information om sådan verksamhet
som LUT är ansvarig för, och hänvisar övrig studentinformation till Kårens hemsida.
2. Rektor Romulo Enmark har konsulterat styrelsen i
frågan om ett eventuellt omval, alternativt nyval med
anledning av att Lisbeth Ranagårdens mandatperiod
som sektionschef går ut vid årsskiftet. Rektor är
beslutande men vill ändå fatta ett beslut som är
förankrat hos personalen. Vice ordförande har via
e-post till all berörd personal vid LUT förhört sig om
personalens åsikt, och ingen har kommit med några
invändningar mot att Lisbeth Ranagården sitter kvar
ytterligare en period, eller yrkat på att ett formellt val
bör hållas.
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Övriga frågor, forts.

Styrelsens förslag till rektor är därför att Lisbeth
Ranagården föreslås som sektionschef vid LUT
ytterligare en mandatperiod.
Lisbeth Ranagården närvarade inte vid denna punkt.

14

Frågor till nästa möte

- Examination – omtentamen och kompletteringar

Vid protokollet

…………………………………….
Marie Larsson, sekreterare

…………………………………….

………………………………………

Lisbeth Ranagården, ordförande

Lisa Heuser, justeringsperson

