HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Sektionen för lärarutbildning, sektionsstyrelsen

PROTOKOLL 6/2008
för vid sammanträde 2008-12-11

Datum
Tid
Plats

2008-12-11
Kl. 13.00 – 15.30
Q 426

Närvarande ledamöter

Lisbeth Ranagården, sektionschef, ordförande
Monika Kulhanek, T/A-representant
Claes Ericsson, lärarrepresentant
Ingrid Nilsson, lärarrepresentant

Övriga närvarande

Marie Larsson, sekreterare

Anmält förhinder

Sandra Johansson, studentrepresentant
Åsa Karlsson, studentrepresentant

§

Ärende

Beslut eller åtgärd

1

Fastställande av agendan

Föredragningslistan godkänns med följande tillägg
under § 14, Övriga frågor: kursplan i utbildningsvetenskap 31-60 hp.

2

Val av justeringsperson

Claes Ericsson väljs till mötets justeringsperson.

3

Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll föreligger och läggs till
handlingarna.

4

Fattade beslut

Personal: följande lärare har fått förlängda
förordnanden, i stort sett med samma omfattning
som tidigare men på vissa håll har justeringar gjorts:
Caroline Eriksson 75% (en ökning med 25% för
arbete med IT-utveckling), Pernilla Liljeberg 50%,
Christina Lövdén 60%, Mikael Thelin 55%, MarieHelene Zimmerman Nilsson 100%.
Vid sitt senaste möte beslutade LN att förordna
Ann-Christine Wennergren som lektor i
utbildningsvetenskap med inriktning mot specialpedagogik, skolutveckling och aktionslärande, samt
att förordna Marie Bendroth Karlsson som lektor i
utbildningsvetenskap med inriktning mot förskolan.
Båda lektoraten är på 100 %, men Marie Bendroth
Karlsson inleder med att arbeta 50 % under vt 09.
Inom administrationen förordnas Ulla Palmqvist på
60% (inte 50 som meddelats vid ett administrationsmöte) och kommer att arbeta med ett externt projekt
samt webb och kursplaner inom Lärarlyftet. Kerstin
Fleischmann får sin tillsvidareanställning på 50%
utökad till 60% under vt 09. Heléne Pettersson
Jangens förordnande som utvecklingsledare inom
RUC förlängs t.o.m. 090630 – då har
Högskoleverkets utvärdering av RUC hunnit
presenteras.

5

Meddelanden och information

- MBL-information hölls 081205. De fackliga
representanterna hade inga yrkanden.
- Ingrid Nilsson rapporterar från senaste Lärarutbildningskonventet: områdesbehörigheter kommer
fr.o.m. 2010-01-01 att föreslås centralt och inte som
nu av varje enskilt lärosäte. Utredningen: lärosätena

hade många synpunkter; de viktigaste punkterna
som diskuterades var:
- Att förskollärarutbildningen kortas från 3,5 till 3 år
- Uppdelningen i grund- och ämneslärare
- Integrationen av VFU i ämnena försvinner
- Minskning av Estetiska lärprocesser
- Utfasning av adjunkter
Troligen blir det intag som vanligt 2009.
Styrelsen diskuterar hur LUT bör hantera de
förmodade följderna av utredningen på ett
strategiskt riktigt sätt och vill särskilt lyfta fram
vikten av att de disputerade lärarna verkligen syns i
undervisningen eftersom detta blir viktigt i samband
med ansökan om examensrätt.
Lisbeth Ranagården rapporterar från
Utbildningsnämndens senaste möte: resultatet av
utvärderingen av lärarutbildningen redovisades, och
en svag punkt är matematikdidaktiken, där det
fortfarande är svårt att hitta rätt kompetens inom
IDE-sektionen. UN beslutade att LiR skall träffa
IDE:s ledningsgrupp för att diskutera uppbyggnad
av den kompetens som saknas.
6

Ekonomi: - delårsbokslut samt prognos 3
- budget 2009

Beslut: Styrelsen beslutar godkänna delårsbokslut
och prognos 3, som inte uppvisar några större
avvikelser mot budget, samt budget 2009.

7

Framtida former för Studenternas
grundutbildningsråd

Det har varit dåligt deltagande vid mötena, men nu
har ett par nya engagerade studenter tillkommit, så
senaste mötet var ändå positivt. Rådet fortsätter som
tidigare ytterligare en termin, och under tiden skall
Eva Wirdheim utreda studenternas engagemang i de
olika nämnderna och råden; även i LN och styrelsen
har uppslutningen varit dålig under det senaste året.

8

Förslag till handledning av utvärdering av
lärandemål

Förslagsvis skall Lärandemålsgruppens uppdrag
vidgas till att omfatta hela kursplanen, inte bara
målen. Styrelsen ser föreliggande dokument som ett
bra stöd i diskussionerna, och det kommer att tas
upp vid ett lärarmöte, dit även Mattias Nilsson och
Bertil Gustafsson föreslås bjudas in.

9

Kvalitetssystem och kvalitetsprogram för LUT

Ett förslag att bygga vidare på presenterades vid
förra styrelsemötet. Tanken är att Gun Wedding
skall arbeta med att ta fram dokument – mycket
görs idag utan att det dokumenteras som kvalitetsarbete – samt skiss som underlag för vidare
diskussioner; t.ex. vad vi vill mäta och vilka mål vi
skall arbeta mot.

10

Mål för LUT:s jämställdhetsarbete

Ingrid Nilsson presenterar de åtgärder som listats i
Högskolans nya handlingsplan för lika villkor. Hon
presenterar också ett förslag till mål för sektionen,
som styrelsen diskuterar. Det kommer ett mer
utvecklat förslag senare, som även skall tas upp i
LN.

11

Tjänstefördelning vt 2009

Tjänstefördelningen för vt 2009 har nu undertecknats av samtliga anställda. Lärarlyftet har
inneburit svårigheter att få ihop tjänstefördelningen;
vi bör fundera över hur mycket vi kan åta oss att
göra.

12

Mötestider vt 2009

Beslut: följande tider gäller för LUT:s styrelsemöten våren 2009: 28 januari kl. 13.00-16.00, 1
april 13.00-16.00, 20 maj kl. 13.00-16.00. 10 juni
kl. 13.00-16.00 hålls tillsvidare som reservtid.

13

JäMå-information

Ingenting att rapportera, förutom det som redan
tagits upp under § 10 ovan.

14

Övriga frågor

Lärandemål i kursplan UV3004: Lisbeth
Ranagården får i uppdrag att på delegation se över
och godkänna målen.

15

Frågor till nästa möte

Inga frågor att ta med till nästa möte

Vid protokollet

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

…………………………………….

………………………………………

Lisbeth Ranagården, ordförande

Claes Ericsson, justeringsperson

