HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Sektionen för lärarutbildning, sektionsstyrelsen

PROTOKOLL 5/2008
för vid sammanträde 2008-10-28

Datum
Tid
Plats
Närvarande ledamöter

2008-10-28
Kl. 10.00 – 12.15
Q 436
Lisbeth Ranagården, sektionschef, ordförande
Pia Brandt, T/A-representant, suppleant
Åsa Karlsson, studentrepresentant
Claes Ericsson, lärarrepresentant
Ingrid Nilsson, lärarrepresentant

Övriga närvarande

Eva Wirdheim, utbildningsledare, adjungerad
Marie Larsson, sekreterare

Anmält förhinder

Sandra Johansson, studentrepresentant
Monika Kulhanek, T/A-representant

§

Ärende

Beslut eller åtgärd

1

Fastställande av agendan

Föredragningslistan godkänns med anmärkningen
att § 8 och 9 enligt dagordningen är samma punkt.
Ärendet som tas upp under § 9 blir istället, enligt
det underlag som skickats ut, Examination i
delkurser.

2

Val av justeringsperson

Pia Brandt väljs till mötets justeringsperson.

3

Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll föreligger och läggs till
handlingarna.

4

Fattade beslut

Pernilla Nilsson har utsetts till LUT:s lärarrepresentant i hörandegrupp för beredning av förslag till förordnande av rektor fr.o.m. 2009-12-01.
Uppföljning av fattade beslut m.m. enligt
föregående mötes protokoll;
§ 4: Tjänsteplaneringen för ht 08 är klar och
underskriven av samtliga lärare.
§ 5: förtydligande ang. utökningen av Ulla
Palmqvists förordnande till 100 %: ökningen gäller
inte en utökning av den tjänst som hon vikarierar
på, utan gäller enbart nya arbetsuppgifter inom
RUC, föranledda av ett par externfinansierade
projekt.
§ 6, Tidigare studenter som restar – rutiner för
examination: tas upp under dagens § 9.
§ 7, Kommande utbildningsutbud: än en gång
verkar förutsättningarna ha ändrats; det har kommit
uppgifter som tyder på att lärarutbildningen skall
delas upp i examina från förskola upp till
gymnasium. Med anledning av detta kan inte
ingångarna se ut som i det fattade beslutet, utan
katalogtexten kommer att formuleras så att en
anpassning blir möjlig.
§ 8, Reell kompetens, kriterier: tas upp under
dagens § 8.
§ 10, Val: LUT:s styrelses mandattid går inte ut
förrän vt 09, så det beslut som fattades om
valberedning är inte aktuellt.
§ 11, Behörighetskrav: tas upp under dagens § 8.

§ 13 a, Lärarutbildning och internationalisering:
godkänt i LN.
§ 13 b, Studenter i behov av särskilda stödinsatser:
Lisbeth Ranagården har tagit upp ärendet i UN, och
studerandeavdelningens chef fick i uppdrag att tala
med ansvarig handläggare. Emellertid kommer
Lisbeth att ta upp det igen i UN eftersom det behövs
en ordentlig diskussion om hur lärarna skall hantera
de här situationerna.
§ 13 d och e: tas upp under dagens § 11 och § 12.
§ 13 f, Förslag till nya regler för forskningsmedel:
Anders Persson och Lisbeth Ranagården har fått i
uppdrag att göra ett underlag som kommer att
presenteras vid nästa LN-möte.
5

Meddelanden och information

- Arbetet pågår med tjänsteplanering inför vt 09. En
osäkerhetsfaktor är lärarlyftskurserna, där det totalt
ryms nästan två heltidstjänster.
- Sökandestatistik: till Lärarlyftskurserna vt 09 är
det i nuläget (sista anmälningsdag 081103) totalt 50
sökande till 11 kurser. Endast två av dem, Grundläggande matematik samt Läs- och skrivutveckling,
har hittills lockat 10 eller fler. Till den nya
inriktningen Språk, kommunikation, lek och lärande
(Språkom), finns det 93 förstahandssökande. Vi
räknar med att ta in 40. AU 90 verkar locka ungefär
lika många som tidigare fast det nu är vårintag;
totalt ca 30 förstahandssökande. Till Språkom och
AU 90 var sista ansökningsdag 081015.
- Claes Ericsson har varit på styrelsemöte vid FontD
i Norrköping. Fr.o.m. 090101 kommer vi att vara
fullvärdig medlem och inte som tidigare associerad.
Ny styrelse skall utses, och Claes Ericsson fortsätter
gärna sitt uppdrag. Det finns en vakans vad gäller
licentianderna, och en person som tidigare sökt till
Halmstad kommer att erbjudas platsen, i så fall med
start vt 09. De ekonomiska förutsättningarna kring
licentianderna behöver förtydligas.
- Eva Wirdheim hade kallat till Studenternas grundutbildningsråd 081013. En enda student kom, och
till nästa möte, som är 081124, har ett antal
studenter bjudits in per brev. Vid nästa styrelsemöte kommer rådets framtid att diskuteras.

6

Ekonomi: delårsbokslut 2 samt prognos 2

Beslut: Styrelsen beslutar godkänna delårsbokslut
och prognos 2, som inte uppvisar några större
avvikelser mot budget.

7

Kvalitetssystem för LUT

Ledamöterna har fått ut Lisbeth Ranagårdens utkast
till kvalitetssystem vid LUT. Varje sektion är ålagd
att ha ett kvalitetssystem, och Högskoleverket
(HSV) kommer att utvärdera två av dem under vt
09: en sektion som HSV väljer ut och en som
Högskolan själv utser. Styrelsens ledamöter ombeds
höra av sig till Lisbeth Ranagården med ev.
synpunkter.

8

Validering av reell kompetens

Styrelsen har fått ett förslag till beslut gällande
tillgodoräknande av verksamhetsförlagd utbildning i
Utbildningsvetenskap. Beslut: styrelsen beslutar
enligt förslag, men med följande ändringar:
- anställningstiden för att få tillgodoräkna yrkeserfarenhet ändras från fyra till tre år.
- det skall tydligt framgå att man kan tillgodoräkna
sig maximalt 15 hp, varav maximalt 7,5 får vara
inom slut-VFU:n.

9

Examination i delkurser av hel tentamen och
deluppgifter

Styrelsen har fått ett underlag från Utbildningsvetenskapsgruppen som behandlar frågor om
inlämning av examinationsuppgifter av karaktären
hemtentamen, och vilka regler som skall gälla vid
t.ex. för sen inlämning. Lisbeth Ranagården har
deltagit i ett seminarium i HSV:s regi om rättssäker
examination, och en ny rapport kommer att
presenteras i december. Beslut: Rapporten tas upp
på ett lärarmöte, varefter kollegiet kan rekommendera styrelsen att fatta beslut om riktlinjer.

10

Försäljning av kompendier i expeditionen

Beslut: Styrelsen beslutar enligt förslag,
innebärande att expeditionens försäljning av
kompendier till studenterna upphör och att all
kompendieförsäljning sker via vaktmästeriet.

11

Examen enligt ny eller gammal ordning
(före/efter Bologna)

Beslut: Styrelsen beslutar enligt förslag,
innebärande att students begäran om att få examen
enligt den nya examensordningen (”Bologna”) skall
prövas individuellt.

12

Förslag till handledning av utvärdering av
lärandemål

Ärendet tas upp vid nästa styrelsemöte 081211.

13

JäMå-info

Ingrid Nilsson rapporterar:
-Konferensen ”Jämställdhetens skuggor” hölls på
Högskolan 15-16 oktober.
- Inom IDAS-projektet har man utvecklat ett stöd
för jämställdhetsarbete vid lärosätena, kallat
”Resväskan”.
- Eftersom LN numera utser JäMå-representant fick
styrelsen frågan om JäMå-information i
fortsättningen endast bör ges vid LN:s möten, men
styrelsen ser gärna att JäMå-information blir kvar
som en punkt även vid styrelsemötena.

14

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

15

Frågor till nästa möte

- Framtida former för Studenternas
grundutbildningsråd
- Förslag till handledning av utvärdering av
lärandemål.

Vid protokollet

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

…………………………………….

………………………………………

Lisbeth Ranagården, ordförande

Pia Brandt, justeringsperson

