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HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Sektionen för lärarutbildning, sektionsstyrelsen

PROTOKOLL 3/2009
fört vid sammanträde 2009-05-20

Datum
Tid
Plats

2009-05-20
Kl. 13.00 – 16.00
Q 436

Närvarande ledamöter

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

Övriga närvarande

Gun Wedding, VFU-samordnare, § 8
Marie Larsson, sekreterare

Ej närvarande

Sandra Johansson, studentrepresentant
Åsa Karlsson, studentrepresentant

§

Ärende

Beslut eller åtgärd

1

Fastställande av agendan

Föredragningslistan fastställs med tillägg av två frågor
från studentrepresentanten under § 12, Övriga frågor.

2

Val av justeringsperson

Evelina Nordström väljs till mötets justeringsperson.

3

Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll föreligger och läggs till
handlingarna.

4

Fattade beslut

- kursplaner och litteraturlistor är under arbete,
framför allt gällande anpassning till uppdelningen
mellan förskola, förskoleklass och fritidshem samt
grundskolans tidigare år. Lisbeth Ranagården får
styrelsens uppdrag att godkänna dem på delegation.
- förordanden: samtliga visstidsanställda har fått sina
förordnanden förlängda, några med viss förändring av
procentsatsen.

5

Meddelanden och information

Lisbeth Ranagården:
- Lärarutbildningsnämnden (LN) antog övergripande
kvalitetsmål för lärarutbildningen vid sitt senaste
möte. Ingrid Nilsson arbetar med sektionens mål.
Arbetet kommer att fortsätta vid höstens
uppstartsmöte.
- rapport från Lärarutbildningskonventet:
propositionen om ny lärarutbildning är aviserad till
sent under ht 09. Lisbeth Ranagården kommer innan
dess att tillsätta arbetsgrupper för att arbeta med de
områden där vi kan vara ganska säkra på att det blir
förändringar, t.ex. utbildningarna mot yngre åldrar.
- MBL-information hölls 090514. De fackliga
representanterna hade inga yrkanden men ville ha med
i protokollet att de inte fått dagordning eller
handlingar innan mötet och därför heller inte haft
möjlighet att lämna några synpunkter.
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5

Meddelanden och information, forts.

- två frågor kommer att tas upp vid nästa möte i LUT:s
ledningsgrupp: internationalisering, där det måste
utses en efterträdare till Eva Wirdheim, samt IT i
lärarutbildningen.

6

Jämå-information

Ingrid Nilsson informerar om den policy samt
handlingsplan för lika villkor som antagits av Rådet
för lika villkor vid dess senaste möte. LN och de
övriga forskningsnämnderna har ett specifikt ansvar
för vissa frågor och skall ha mål för sitt arbete för lika
villkor; kanske är det också någonting som styrelsen
borde ha. I handlingsplanen finns mål som utgår från
policyn. Sektionernas ansvar är att rapportera till
Rådet hur de arbetar med lika villkor utifrån policy
och handlingsplan. Någon konkret handlingsplan finns
inte på LUT; det arbete som bedrivs är mest riktat mot
studenterna. Till nästa möte skall Lisbeth Ranagården
ta fram förslag till mål där även personalen inkluderats
i förarbetet.

7

Personalbarometern – kort information

Vid ett personalmöte 21 april gjordes en genomgång
av Personalbarometern ur LUT:s perspektiv, och
personalen fick sedan diskutera resultatet utifrån några
olika frågor. Lisbeth Ranagården arbetar nu med
uppföljningen och har sammanställt en handlingsplan,
utifrån personalens diskussioner. De viktigaste
frågorna är en bättre modell för tjänsteplanering,
vilket vi arbetar med, samt att bevara den öppna
atmosfären och det goda klimatet vid LUT.
Personalchefen och prorektorn kommer att gå igenom
samtliga handlingsplaner för att identifiera eventuella
åtgärdsbehov.

8

VFU-omdömen

Frågan tas upp i och med att studenter fått veta att de
inte får använda sina VFU-omdömen som referens då
de söker arbete. I de gamla omdömena fanns den
formuleringen, men den är borttagen nu, och det finns
inga juridiska hinder för att visa omdömena i samband
med att man söker arbete – de är offentliga handlingar.
Däremot bör handledaren tillfrågas, och möjligen är
det då bättre att be om ett annat intyg – syftet med
omdömet är ju inte att det skall visas upp för
presumtiva arbetsgivare, och det är heller inte
utformat för det ändamålet.

9

Val till sektionsstyrelse – info om resultat

Val till sektionsstyrelse, med mandattid fr.o.m.
090701, har hållits och resultatet blev följande:
T/A: ordinarie ledamot Pia Brandt, suppleant Monika
Kulhanek. Lärare: ordinarie ledamöter Claes Ericsson
och Ann-Christine Wennergren, suppleant Ewa
Wictor. Studentrepresentanterna utses av Kåren. Det
valet är nyligen genomfört, men resultatet har inte
offentliggjorts än.
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10

Mötestider ht 09

Beslut: följande tider gäller för styrelsens möten
hösten 2009: 23 september kl.13.00-16.00, 28 oktober
kl. 9.00-12.00, 30 november kl. 13.00-16.00.
Reservtid 16 december kl. 9.00-12.00.

11

Planeringsunderlag för utbildningsutbudet
10/11

Underlaget är tänkt som en inspiration för planering
av kommande utbildningsutbud. Det är inte riktigt
tillämpligt på lärarutbildningen. Följande
diskuterades:
- AU 90 även på nivån 91-120 hp, som enklaste vägen
till forskarbehörighet
- öppna kurser även för andra studenter, t.ex. estetiska
lärprocesser
- engelska och matematik för yngre åldrar
Frågan kommer att tas upp på nytt vid nästa möte.

12

Övriga frågor

Studentfrågor:
- är det bara kursens examinator som skall vara insatt
och kunna svara på studenternas frågor? Svaret är att
det är upp till lärarna hur de delat upp ansvaret
emellan sig, men att de givetvis måste hänvisa
studenterna vidare om de själva inte kan svara.
- en student har inte fått ut underkänd tentamen inför
omtentamen: detta är fel. De har rätt att få ut sin
tentamen senast 14 dagar före omtentamenstillfället.

13

Frågor till nästa möte

- mål för arbetet med lika villkor
- utbildningsutbudet 2010/2011

Vid protokollet

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

…………………………………….

………………………………………

Lisbeth Ranagården, ordförande

Evelina Nordström, justeringsperson

