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HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Sektionen för lärarutbildning, sektionsstyrelsen

PROTOKOLL 2/2010
fört vid sammanträde 2010-03-02

Datum
Tid
Plats

2010-03-02
Kl. 14-17
Q 436

Närvarande ledamöter

Lisbeth Ranagården, sektionschef, ordförande
Claes Ericsson, lärarrepresentant
Pia Brandt, T/A-representant
Ingrid Nilsson, utbildningsledare
Ann-Christine Wennergren, lärarrepresentant
Patrik Mattisson, studentrepresentant

Övriga närvarande

Ulla Palmqvist, sekreterare

Ej närvarande

Lisa Heuser, studentrepresentant

§

Ärende

Beslut eller åtgärd

1

Fastställande av agendan

Föredragningslistan fastställs med tillägg av ett ärende
under § 11 Övriga frågor: Internationalisering.

2

Val av justeringsperson

Claes Ericsson väljs till mötets justeringsperson.

3

Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll föreligger och läggs till
handlingarna. Vissa förtydliganden görs:
§ 6 Tjänsteplanering vt10
Arbetet är snart avslutat, och planeringen förutsätter
att vi kan tillsätta den utannonserade tjänsten i
utbildningsvetenskap. Tjänsten i matematik-didaktik
kommer att stängas men kontakter har tagits med en
behörig lärare. Tjänsten i svenska fick inga sökanden
men behovet kvarstår och utgör i dag ett problem.
§ 7 Progression i VFU
Arbetet fortskrider.
§ 8 IT i lärarutbildningen
Benämningen IKT har ändrats till IT. Ingrid visar
sammanställning över hur IT planeras ingå i framtida
kurser, men ansvaret för införandet ligger hos
respektive kursansvarig. Juridiska och etiska aspekter
måste även kunna tillgodoses.
§ 9 Vetenskaplig progression
Anders Nelson och Mattias Nilsson har fått förslaget,
och ska återkomma till Lisbeth.
§ 11 Övriga frågor – b) Examinatorer
Diskussionen på förra styrelsemötet gällde om det
fanns någon röd tråd vid tillsättandet av examinatorer.
Lisbeth förklarade att det tillvägagångssätt som LUT
använder utgår från riktlinjer som varit praxis en
längre tid. Vi utgår från att examinatorerna ska vara
vara disputerade, väl förtrogna med Högskolans arbete
samt delta/vara kursansvariga i minst en av de ingående delkurserna. Det är viktigt att examinatorn ser
betydelsen av sin roll som myndighetsperson i arbetet.

2
HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Sektionen för lärarutbildning, sektionsstyrelsen

PROTOKOLL 2/2010
fört vid sammanträde 2010-03-02

§

Ärende

Beslut eller åtgärd

3

Föregående mötes protokoll forts.

§ 11 Övriga frågor – f) Proposition om ”3:e
landsstudenter”
Frågan är inte så aktuell på LUT eftersom vi ej har
”free movers” i samma utsträckning som på IDE och
SET.

4

Fattade beslut

-

5

Meddelanden och information

MBL-information hölls 100225, och de fackliga
representanterna hade inga yrkanden.
Ny lärarutbildning
15/3 Högskolan ska skicka in ett preliminärt förslag
till vad vid avser söka.
28/6 Högskolan ska skicka in definitiv ansökan om
examensrättigheter (inkl kurs- och utbildningsplaner).
Rektor försökte vid ett möte 25/2 på Utbildningsdepartementet att påverka till ett senare datum för
ansökan än 28/6. HSV utarbetar kriterier för
rättigheterna, och troligen gäller inte längre tidigare
aviserade krav på mastersrättigheter utan endast
magisterrättigheter. Riksdagen utarbetar och meddelar
lärosätena vilka ämneskombinationer som ska gälla.
HSV ska lämna kriterier för bedömning och vilka mål
som ska gälla inom auo inför ansökan 28/6.
Vid Lärarutbildningsnämnden 9/3 ska beslut fattas om
vilka examensrättigheter som ska föreslås Högskolan
att ansöka om.
Vid personalmötet 19/2 arbetade lärarna med tre
inriktningar – förskola, grundlärare och ämneslärare inför ansökan 28/6. Styrelsen vill att arbetet med dessa
tre inriktningar fortsätter. Lisbeth ansvarar för
arbetsfördelning och arbetsuppgifter i det fortsatta
arbetet med examensansökningarna. Innehållet i den
utbildningsvetenskapliga kärnan ska bearbetas vid
lärarmötena den 9/4 och 23/4. Ett första förslag ska
sedan lämnas till styrelsen vid styrelsemötet den 4/5.
Kursplaner
Utrymme för arbetet med höstens litteraturlistor ska
finnas på lärarmötena 9/4 resp 23/4.
Undersökning disputerade/odisputerade lärare
Undersökningen ska ligga som underlag för kvalitetsarbetet på LUT. Vid jämförelse mellan ht07 och ht09
inom auo är andelen disputerade i undervisningen
betydligt lägre ht09. Det är viktigt att styrelsen uttalar
sig om detta. Ett framtida beslut ska diskuteras i LN
att minst 50% av dem som undervisar inom auo ska
vara disputerade, och minst 20% ska ha
lärarkompetens.
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5

Meddelanden och information forts

Rapport från HSV
Antalet lärarexamina har minskat pga mindre
barnkullar och fler studenter avbryter sin utbildning.
Det är också flera som väntar på att få börja igen.
Studentportalen
Högskolan har bestämt sig för att samverka med
Lunds Universitet och utveckla en studentportal.
Denna kommer att behöva kompletteras med en
separat lärplattform. Alternativet från Uppsala
bedömdes bli alltför dyrt.

6

Plan för arbete 2010 samt tidsplan ht10

Planen diskuteras med följande kommentarer:
Vid styrelsemötet den 4 maj kommer även arbetet med
Internationalisering att diskuteras.
Inom kort kommer styrelsens fyra mötesdagar ht10 att
planeras in. Lisbeth mailar styrelsen.

7

Godkännande av kursplaner

Kursplaner inom Auo
Inför mötet har kursplaner för godkännande samt en
sammanställning mailats ut. Kursplanerna godkänns
med vissa smärre förändringar, som Ingrid ser över.
Övriga kursplaner
Följande kursplaner ska kompletteras, och
godkännande kommer att tas på delegation:
- Naturvetenskap, människa och miljö 31-60
- Läs- och skrivutveckling 1-30
- Språkom GT 1-30

8

JäMå-information

Ärendet bordlades till nästa styrelsemöte.

9

Uppföljning av Personalbarometern

Synpunkter som framkom i Personalbarometern har
följts upp.

10

Budget 2010 - Sparkrav

Det sparkrav om 2% som gäller hela Högskolan
drabbar även LUT, trots att vi hållit budget.

11

Övriga frågor

Kursplan Naturvetenskap, människa och miljö 31-60,
se § 7.
Frågan om Internationalisering kommer att tas upp i
Lärarutbildningsnämnden. Ett förslag om samarbete
med Kåren och UFO (The Executives of the
University Friendship Organization) uppkom, och
bordlägges till nästa styrelsemöte.
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12

Frågor till nästa möte

-

Vid protokollet

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

…………………………………….

………………………………………

Lisbeth Ranagården, ordförande

Claes Ericsson, justeringsperson

