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HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Sektionen för lärarutbildning, sektionsstyrelsen

PROTOKOLL 2/2009
fört vid sammanträde 2009-04-01

Datum
Tid
Plats

2009-04-01
Kl. 13.00 – 16.00
Q 436

Närvarande ledamöter

Lisbeth Ranagården, sektionschef, ordförande
Monika Kulhanek, T/A-representant
Ewa Wictor, lärarrepresentant
Ingrid Nilsson, lärarrepresentant
Evelina Nordström, studentrepr. (t.o.m. § 12)

Övriga närvarande

Ulla Palmqvist, sekreterare

Anmält förhinder

Sandra Johansson, studentrepresentant
Åsa Karlsson, studentrepresentant

§

Ärende

Beslut eller åtgärd

1

Fastställande av agendan

Föredragningslistan fastställs med följande tillägg
under § 15, Övriga frågor:
- planering av examinatorsmöten
- studentfrågor
- medarbetarsamtal

2

Val av justeringsperson

Ingrid Nilsson väljs till mötets justeringsperson.

3

Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll föreligger och läggs till
handlingarna. Lisbeth Ranagården har följande
kommentarer till punkter vid föregående möte:
§ 5: angående information om den sjunkande
genomströmningen: Christina Sjöberg har träffat
sektionssekreterare och intendent och informerat om
läget och om vad som är viktigt att tänka på vid
registreringar etc.
Angående frågan om ”innestående” handledningsresurser: Lisbeth Ranagården har tagit upp frågan,
och de berörda studenterna har fått den handledning
de behöver.
§ 6, 8 och 9 tas upp under detta möte.

4

Fattade beslut

Ingenting att ta upp.

5

Meddelanden och information

Lisbeth Ranagården:
- MBL-information hölls 090326. Den fackliga
representanten hade inga yrkanden.
- vid Högskolans ledningsgruppsmöte informerades
om att det troligen är besparingskrav att vänta för
hela den offentliga sektorn. För LUT:s del har vi
generellt sett över rutiner för att få ner kostnaderna.
Löneavtalet innebär ganska höga kostnadsökningar.
- lönesamtalen är snart avslutade. Några
diskussioner om att lönerna skulle komma att frysas
har inte förekommit. Lönerna för LUT:s sektionssekreterare ligger under genomsnittet, och Lisbeth
Ranagården har begärt extra tilldelning för att kunna
korrigera detta.
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Ärende
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5

Meddelanden och information, forts.

- arbetet med höstens tjänstefördelning är påbörjat.
Gun Wedding ansvarar för inmatningen i det
excelsystem som numera används. Minst en lärartjänst ”saknas”, framför allt för bemanningen inom
Lärarlyftets kurser.
- LUT:s lärare skall inte ge kopierat material till
studenterna utan att ta betalt för det – undantag är
det informationsmaterial som nya studenter får när
de påbörjar sin utbildning.
- S.K.O.L.K, lärarstudenternas programförening,
planerar att göra en kvalitetsundersökning av LUT.
- en månad efter ansökningstidens utgång skall alla
kursplaners litteraturlistor vara klara, även för alla
ingående delkurser. Schemat skall vara tillgängligt
senast fyra veckor före kursstart. För
kursbeskrivning finns inga regler, men
rekommendationen är att den följer inlämningstid
för schemat, dvs. tre veckor före kursstart
- Inger Johansson, Högskolans nya förvaltningschef,
tillträder sin tjänst 1 maj.
- rekrytering av ny informationschef kommer att
inledas.
- avtal angående uppdragsutbildning av obehöriga
yrkeslärare kommer att tecknas inom de närmaste
veckorna. Utbildningen startar ht 09.

6

Ekonomi: bokslut 2008

Styrelsen har fått ta del av bokslutet 2008. Det
uppvisar även i år ett gott resultat. Beslut: styrelsen
beslutar godkänna bokslutet 2008.

7

Personalbarometern

Lärarmötet den 21 april kommer inledningsvis att
innehålla genomgång av Personalbarometern för all
personal. Högskolan visar totalt sett ett mycket bra
resultat, och det samma gäller LUT. Vid nästa
styrelsemöte kommer en kort genomgång att göras.

8

Inför eventuell ny examensrättsprövning

Det kommer att krävas stora arbetsinsatser med
framför allt kurs- och utbildningsplaner, vilket vi
bör försöka förbereda oss för i god tid. Styrelsen vill
att Lärarutbildningsnämnden (LN) tar upp till
diskussion vilka områden som behöver förstärkas:
förskollärare mot tidigare åldrar, specialpedagogik,
matematikdidaktik, läs- och skrivutveckling mot
tidigare åldrar. Beslut: styrelsen uppdrar åt LN att
ta upp ovanstående punkter för diskussion.

9

Tillgodoräknande av VFU

Ingrid Nilsson redogör för beslutsförslaget
angående tillgodoräknande av verksamhetsförlagd
utbildning i utbildningsvetenskap. De ändringar
som föreslås gäller rubrikerna, där det bör
förtydligas att det handlar om utbildningsvetenskap
med inriktning på förskola, förskoleklass och
fritidshem respektive AU 90.
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10

Uppstartsmöte ht 09

Styrelsen har fått ett beslutsförslag, innebärande att
uppstartsmötet för LUT:s personal inför höstterminen 2009 äger rum på Hotell Hovs Hallar
19-20 augusti. Beslut: styrelsen beslutar enligt
förslag. Förslag till innehåll:
- Bolognaprocessen, föredras av Mattias Nilsson,
HOS.
- Maj-Britt Bäck och nya förvaltningschefen Inger
Johansson bjuds in
- Mikael Alexandersson om ny lärarutbildning
- internationalisering: Christina Pontis från
Internationella programrådet (passar möjligen bättre
som information till LN?)
- kvalitetssystemet

11

Val till biblioteksstyrelse

Styrelsen har fått förslag till beslut, innebärande att
Monica Eklund utses till LUT:s representant i
biblioteksstyrelsen. Beslut: styrelsen beslutar enligt
förslag

12

Val till sektionsstyrelse

Styrelsen har fått förslag till beslut, innebärande att
Monica Eklund, Ingrid Nilsson och Fredrik
Thornberg utses till valberedning för lärarna och
Kerstin Fleischmann och Marie Larsson för T/Apersonalen. Beslut: Monica Eklund ersätts av
Pernilla Nilsson i valberedningen för lärarna. I
övrigt beslutar styrelsen enligt förslag.

13

Kvalitetssystemet – lägesbeskrivning

Det kan vara lämpligt att ta upp kvalitetssystemet i
samband med det personalmöte där Personalbarometern redovisas. Kvalitetsdokumenten skall
”samköras” mellan LN och LUT, vilket kräver
ytterligare diskussioner.

14

JäMå-information

22 april är det ett seminarium om mellanstadieelever, som det vore önskvärt att lärarstudenterna
fick kännedom om. Ingrid Nilsson tar upp det med
berörda lärare.
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15

Övriga frågor

- Studentfrågor: kurserna LÄSK och LÄSKMA
upplevs av en del studenter som ostrukturerade och
alltför arbetskrävande. Dock är konceptet det
samma som under tidigare år, då kurserna fick bra
utvärderingar.
Osäkerhet bland studenterna gällande en
formulering i kursmålen för Estetiska lärprocesser:
vad innebär ”hög närvaro”? Vid nästa lärarmöte
kommer formuleringen att diskuteras.
VFU-omdömen: studenterna undrar varför de inte
får använda sina VFU-omdömen när de t.ex. söker
arbete. Frågan kommer att tas upp som en punkt vid
nästa styrelsemöte.
Lisbeth Ranagården vill bjuda in en representant
från S.K.O.L.K till något styrelsemöte för att
diskutera ett framtida samarbete. Det är angeläget
för LUT att ha en aktiv studentförening.
- Examinatorsmöten: förslagsvis varannan tisdag.
Lisbeth Ranagården går ut med information om
tider för ht 09.
- Medarbetarsamtal: Lisbeth Ranagården vill prova
en ny form med en matris med färre kriterier än
tidigare. Dessa skickas ut innan samtalet och fylls i
av både chef och medarbetare, för att sedan
diskuteras under samtalet. Lisbeth Ranagården vill
att alla bokar in medarbetarsamtal under exempelvis
en tremånadersperiod.

16

Frågor till nästa möte

- VFU-omdömen
- kort information om Personalbarometern

Vid protokollet

…………………………………….
Ulla Palmqvist, sekreterare

…………………………………….

………………………………………

Lisbeth Ranagården, ordförande

Ingrid Nilsson, justeringsperson

