HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Sektionen för lärarutbildning, sektionsstyrelsen

PROTOKOLL 1/2008
fört vid sammanträde 2008-02-04

Datum
Tid
Plats

2008-02-04
Kl. 13.00-15.30
Högskolan i Halmstad, Q 436

Närvarande ledamöter

Lisbeth Ranagården, sektionschef, ordförande
Claes Ericsson, lärarrepresentant, vice ordförande
Monika Kulhanek, T/A-representant
Ingrid Nilsson, lärarrepresentant
Eva Wirdheim, utbildningsledare, adjungerad
(fr.o.m. 9)

Anmälda förhinder

Evelina Nordström, studentrepresentant

Övriga närvarande

Marie Larsson, sekreterare

§

Ärende

Beslut eller åtgärd

1

Fastställande av agendan

Föredragningslistan godkänns med ett tillägg under §
11, Övriga frågor: regleringsbrevet 2008.

2

Val av justeringsperson

Claes Ericsson väljs till mötets justeringsperson.

3

Föregående mötes protokoll

Protokoll från 2007-12-06 föreligger. Det läggs till
handlingarna med följande kommentarer:
- § 9, Inriktningsansvariga 2008: Pernilla Nilsson har
tagit över inriktningsansvaret i biologi från Eva
Strandell. I kemi är det fortfarande Lars-Gunnar
Franzén som är ansvarig. Vem som efter mars skall ta
över efter Jan-Olof Johansson i matematik är ännu
inte klart.
- § 10, Hantering av kursvärderingar: förslaget har
ännu inte diskuterats. Monika Kulhanek tar upp det
med sekreterarna, och på nästa styrelsemöte tas det
upp som ett beslutsärende.

4

Fattade beslut

Lisbeth Ranagården:
- Tillsättningen av adjunktstjänsten i utbildningsvetenskap avbryts. I stället kommer en adjunkt att
korttidsförordnas terminen ut. Eftersom flera av
LUT:s lärartjänster berörs av ovanstående är
tjänsteplaneringen ännu inte riktigt klar.
- Monica Eklund vikarierar för Lisbeth under tiden
2008-01-23 t.o.m. 2008-03-28.
- Heléne Pettersson Jangen kommer att föreslås till
tjänsten som RUC-samordnare.

5

Meddelanden och information

Lisbeth Ranagården:
- Lönesamtalen pågår, men förmodligen kommer
löneförhandlingarna att dra ut på tiden.
- Bokslutet 2007: LUT har inte fyllt de platser man
äskat i budget och kommer därför att få betala tillbaka
ca 1,5 miljon, vilket man räknat med i prognoserna
under hela det gångna året. Resultatet visar trots detta
på ett överskott på drygt två miljoner inom grundutbildningsanslagen.
- Högskoleverket (HSV) utser årligen några särskilt
framstående utbildningsmiljöer, och Utbildnings-
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Meddelanden och information, forts.

nämnden (UN) vidarebefordrar inbjudan att nominera
institutioner, program eller andra organisatoriska
enheter till utmärkelsen.
- Med anledning av HSV:s rapport om rättssäkerheten
(HSV 2007:58R) när ett lärosäte avbryter en students
praktik vill UN att man ser över hur detta kan regleras
i kursplanerna. LUT och HOS kommer att samarbeta
kring detta, och styrelsen föreslår att Gun Wedding
ansvarar för arbetet från LUT, tillsammans med Ingrid
Nilsson och Ewa Wictor. Ett första förslag bör finnas
till styrelsens sista möte för vårterminen.
- Lisbeth Ranagården har diskuterat med övriga
sektionschefer vilka skyddsnät som finns/bör finnas
för lärare som hamnar i situationer liknande det
trakasseriärende som nu är under utredning vid LUT.

6

VG på kurs

Styrelsen beslutar enligt förslag (bilaga) med tillägget
att det på de övriga sektionerna är examinator som
avgör, samt att det i beslutet skall förtydligas att
LUT:s riktlinjer gäller även övriga kurser, inte bara
utbildningsvetenskap och specialiseringar.

7

Strategier för arbetet med kommande
utbildningsutbud

UN har uppmanat sektionerna att utarbeta strategier
för arbetet med utbildningsutbudet, med anledning av
att det förekommer stora skillnader mellan det utbud
som Högskolestyrelsen beslutar och det verkliga
utfallet (dock inte för LUT:s del). Sektionerna skall
lämna underlag till UN:s augustimöte, och Lisbeth
Ranagården gör till nästa styrelsemöte ett förslag där
även Lärarutbildningsnämnden (LN) involveras.

8

Inför beslut om ansökningar till UN om medel
för projekt enligt utannonsering

UN har utlyst medel inom tre olika områden:
* Grundutbildning i samverkan med samhället
* Grundutbildning i samverkan med andra lärosäten
* Utvecklingsprojekt på temat "blended learning"
Styrelsen uppmanar LUT:s lärare att söka.

9

Examinators roll

Examinators roll behöver förtydligas och utvecklas.
Till nästa möte skall Monica Eklund ha skrivit ett
förslag som i så fall gäller fr.o.m. hösten 2008.

10

JÄMÅ-info

Ingrid Nilsson:
JÄMÅ arbetar med sammanslagning av sina olika
planer – dock inte policy och plan i samma dokument.
Vidare arbetar man med en jämställdhetskonferens
som kommer att hållas i början av hösten.
Ingrid Nilsson tar i sammanhanget också upp frågan
om stödplaner för studenterna: hur förankras de?
Bland annat har det vid ett par tillfällen förekommit
att lärare med väldigt kort varsel kallats in för att läsa
upp en tentamen för en student, utanför ordinarie
arbetstid. Lisbeth Ranagården tar frågan med sig, för
det behöver utredas var rätten att fördela lärares
arbetstid egentligen ligger.
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11

Övriga frågor

Regleringsbrevet 2008 innehåller ett antal punkter där
LUT på olika sätt förväntas redovisa underlag till årsredovisningen, och Lisbeth Ranagården vill redan nu
dela upp i olika ansvarsområden. Till nästa möte
kommer hon att göra upp en plan utifrån punkterna.
Detta skall också ses som en del i kvalitetsarbetet.

12

Frågor till nästa möte

- Budget 2008 och bokslut 2007
- Hantering av kursvärderingar
- Strategier för arbetet med kommande
utbildningsutbud
- Examinators roll
- Planering av arbetsfördelning utifrån
regleringsbrevet

Vid protokollet

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

……………………………………
Lisbeth Ranagården, ordförande

…………………………………….
Claes Ericsson, justeringsperson

