HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Sektionen för lärarutbildning, sektionsstyrelsen

PROTOKOLL 4/2008
för vid sammanträde 2008-09-10

Datum
Tid
Plats
Närvarande ledamöter

2008-09-10
Kl. 09.00 – 12.00
Q 426
Lisbeth Ranagården, sektionschef, ordförande
Åsa Karlsson, studentrepresentant
Evelina Nordström ( § 5 – 14)
Monika Kulhanek T/A-representant
Claes Ericsson, lärarrepresentant
Ingrid Nilsson, lärarrepresentant

Övriga närvarande

Eva Wirdheim, utbildningsledare, adjungera

§

Ärende

Beslut eller åtgärd

1

Fastställande av agendan

Föredragningslistan godkänns med 6 tillägg under §
13, Övriga frågor:
a/ Lärarutbildningen och internationaliseringen
b/ Studenter i behov av stödinsatser
c/ Försäljning av kompendier i expeditionen
d/ Examen enl. ny eller gammal ordning ( före/efter
Bologna)
e/ Förslag till handledning av utvärdering av
lärandemål
f/ Förslag till nya regler för forskningsmedel

2

Val av justeringsperson

Ingrid Nilsson väljs till mötets justeringsperson.

3

Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll lades till handlingarna
efter ett förtydligande av § 10 om obligatoriska
moment i undervisningen. ”i så liten utsträckning
som möjligt” skall tolkas som ”sparsamt”.

4

Fattade beslut

Beslut om korttidsförordnande för Pernilla
Liljeberg, Caroline Eriksson och Mikael Thelin.
Beslut om att köpa tjänster från gymnasiet i stället
för att anställa adjungerade adjunkter.
Uppdrogs åt Lisbeth Ranagården att fastställa
tjänsteplanen. Planen gäller när den är underskriven
av resp. lärare.
Beslut om 50 % friställning av Heléne Pettersson
Jangen för medel från region Halland från 081001.
Beslut om kursplaner och utbildningsplaner (se
bilaga).

5

Meddelanden och information

Planering av tillfällig utökning av Ulla Palmqvists
tjänst till 100 %.
Claes Ericsson informerade från FontD´s
styrelsemöte. Medelsfördelningen klar från
forskarskolan till mottagande högskolor.
Nytt datum för Högskoleverkets utredning om ny
lärarutbildning är planerat till den 3 december.

6

Tidigare studenter som restar – rutiner för
examination

Ärendet ajournerades. Uppdrogs åt Ingrid Nilsson,
Eva Wirdheim och Lisbeth Ranagården att se över

alternativen och förtydliga och återkomma med
förslag.
7

Kommande utbildningsutbud

Beslutade att föreslå LN att besluta om
utbildningsutbudet för 2009-2010 i enlighet med
förslaget men med följande ändringar:
Ingång mot gr senare år och gymnasiet:
Svenska, Engelska, Matematik, Samhällskunskap,
Naturkunskap/Naturorienterande ämnen.
Förslag: Ta bort Biologi som egen ingång.
Ingång mot gr tidigare år:
BMaNo
LekRidH
Uppdrogs åt Lisbeth Ranagården att stämma av mot
förordningstexten om förskoleklassen beskrivs
tillhöra grundskola eller förskola.
Beslutades föreslå LN att besluta om ny ingång med
SPRÅKOM mot gr tidigare år.
Ingång mot fritidshem och förskoleklass:
Här råder en viss osäkerhet. Uppdrogs åt Eva
Wirdheim att undersöka ev. intresse bland
nuvarande Lekridh-08.
Fristående kurser/program:
Au90 helfart distans för yrkeslärare.
Övriga kurser enligt underlag.

8

Reell kompetens – kriterier

Eva Wirdheim föredrog ärendet som ajournerades.
Återkommer nästa gång med förslag.

9

Kursplaner

Kusplanen i Utbildningsvetenskap 31-60
godkändes med följande ändringar:
• ingen preliminär litteraturlista skall bifogas
– avvakta den som skall gälla.
• dk 2 och dk 3 skiftar plats
• förändringar av text i förslagets dk 2
(estetiska lärprocesser) .
• rubriken har tappat bort ” gr´s tidigare år”
• för in genusperspektiv.
• översättning till engelska
Kursplanen i SPRÅKOM 31-60 godkändes men
med ett tillägg under Kursens mål, sista punkten
i vänstra spalten, skall ett ”även” in efter bilder.

10

Val – utseende av valberedning, lärare + T/Apersonal

Beslutades utse Anders Persson, Monica Eklund
och Birgitta Svensson till valberedning samt att
Monika Kulhanek ansvarar för att T/A-personal
lämnar förslag till kandidater.

11

Behörighetskrav för antagning till senare del av
program samt till AU90

Ajournerades till nästa möte.

12

JÄMÅ-info

Ajournerades till nästa möte.

13

Övriga frågor

a/lärarutbildningen och internationaliseringen
b/studenter i behov av särskilda stödinsatser

14

a/föreligger ett underlag som förslag till LN (se
bilaga)
b/uppdrogs åt Lisbeth Ranagården att ta upp ärendet
i UN

c/försäljning av kompendier i expeditionen

c/ajournerat

d/examen enligt ny eller gammal ordning
(före/efter Bologna)

d/ajournerat

e/förslag till handledning av utvärdering av
lärandemål

e/ajournerat

f/förslag till nya regler för forskningsmedel

f/uppdrogs åt Lisbeth Ranagården att skriva förslag
till LN

Frågor till nästa möte

Examensarbeten, förslag till handledning

Vid protokollet

…………………………………….
Kerstin Fleischmann

…………………………………….

………………………………………

Lisbeth Ranagården, ordförande

Ingrid Nilsson, justeringsperson

