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Protokoll fört vid sammanträde med Enheten för Lärarutbildnings styrelse
021107 kl. 13.00-17.00
Lokal: S 426
Närvarande styrelseledamöter:
Gunilla Lundkvist, ordförande
Lars-Gunnar Franzén, SET (t.o.m § 10)
Birgitta Svensson, HUM
Ole Olsson, HOS
Arto Heikkilä, IDE
Björn Zetterberg, Varberg, extern företrädare
Jesper Berglund, studentrepresentant
Övriga närvarande:
Marie Larsson, sekreterare
Margaretha Milsta, föredragande vid § 11
Lisbeth Ranagården, föredragande vid § 11
Anmält förhinder:
Kristina Falk, studentrepresentant
Fredrik Einarsson, studentrepresentant
Thomas Bengtsson, studentrepresentant
Ann-Margret Corsander, extern företrädare
Mats Ingelström, Helsingborg, extern företrädare
_______________________________________________________________________
§1

Dagens agenda
Styrelsen godkänner dagens agenda.

§2

Val av justeringspersoner
Styrelsen utser Birgitta Svensson och Jesper Berglund att justera dagens protokoll.

§3

Föregående mötes protokoll
Styrelsen godkänner protokoll från styrelsemötet 021002.
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§4

Uppföljning av fattade beslut från föregående möte
- Frågan om enhetschef/styrelseordförande för ELU är löst – Gunilla Lundkvist har nu
fått uppdraget även formellt.
- Det arbete med att ta fram ett kursutbud lämpligt för lärarstudenter som ordförande
och Lars-Gunnar Franzén har fått är påbörjat.
- Övrigt: ordförande informerar om att den distanskurs, Mobbning i skolan, som
styrelsen godkände vid förra mötet inte kommer att ha Bengt Tjellander som
kursansvarig. Istället leds kursen av professor Ewa Menckel och AnnCha Lagerman,
mobbningsansvarig vid BRIS.

§5

Meddelanden och information
- Högskoleverket har påtalat att lärarutbildningarnas styrelser skall ha en majoritet av
lärarrepresentanter, någonting som inte är fallet idag. Därför måste ett kompletterande
val genomföras. Ämnet utbildningsvetenskap föreslås få en representant.
Birgitta Svensson tar kontakt med Lisbeth Ranagården, som är sammankallande i
valberedningen. Styrelsen påtalar vikten av att det inte blir för många styrelsemedlemmar. Val av T/A-representant föreslås skjutas upp till nästa höst.
- Karlstad ger lärarutbildning på distans i Falkenberg. HH och ELU blev tillfrågade,
men bedömde att det inte fanns tillräckligt med resurser.
Även Hylte har visat intresse för lärarutbildning på distans.
- PPU 60 poäng skall i fortsättningen heta Allmänt utbildningsområde.
- Det blir en kort text om breddmagister i kurskatalogen för hösten 03 om nödvändiga
beslut är fattade.
- Lektoraten i utbildningsvetenskap: nu har sakkunniga börjat titta på ansökningarna.
- Ole Olsson informerar om att diskussion förs på HOS om förhållandet mellan
pedagogik, utbildningsvetenskap och allmänt utbildningsområde. Det måste finnas en
övergångslösning för studenterna vid ”gamla” lärarutbildningen,
Ordförande ser detta som ett ämne för det didaktiska/pedagogiska rådet.
- Lars-Gunnar Franzén informerar om att Christer Gruvberg, SET, kommer att forska
inom ämnet kemididaktik, på 50 %.
- Gun Wedding är anställd som VFU-samordnare på 100 %, och Bodil Göransson
kommer också att arbeta med VFU- frågor fram till 030630.

§6

Kursplaner
- Med naturvetenskapen som verktyg 5 p. Skolverket.
Styrelsen konstaterar att planen inte är skriven enligt våra mallar, eftersom det är en
kurs som Skolverket finansierar och man använt Skolverkets formuleringar. Bland
annat framförs synpunkter på att kursplanens innehåll inte överensstämmer med titeln.
Styrelsen beslutar trots detta att godkänna kursplanen med hänvisning till ovanstående
samt eftersom den inte vänder sig till ”våra” studenter, utan till lärare på fältet.
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§7

Värdering av KPU
Styrelsen får ta del av Ewa Wictors förslag till att KPU skall ge behörighet till
lärarexamen, under förutsättning att övriga kriterier är uppfyllda. Ordförande
informerar om att det allmänt anses att högskolorna skall ha en väldigt generös
inställning i den här frågan och att vi i princip bara har att leva upp till
förväntningarna. Vid tveksamheter vid bedömningen kan studentens handlingar
skickas till Högskoleverket, där det finns specialistkompetens i just valideringsfrågor.
Det poängteras att det är viktigt att studenterna hela tiden får korrekt information om
vad som gäller.

§ 10

Didaktiskt/pedagogiskt råd
(Ärendet flyttades hit med anledning av att Lars-Gunnar Franzén sedan måste lämna
mötet).
Ordförande efterlyser att styrelsen redogör för sina tankar kring rådet, som ju ställdes
som ett villkor för hennes val till styrelseordfö rande/enhetschef. Tanken med rådet var
att förstärka ledningsfunktionen med specialistkompetens i just de didaktiska och
pedagogiska frågorna. Emellertid ser situationen annorlunda ut nu eftersom det har
bildats en ledningsgrupp där personer med denna kompetens ingår. Det är viktigt att
rådet har en konkret uppgift - dess existens måste vara berättigad.
Ordförande föreslås enligt tidigare protokoll vara den som ansvarar för sammansättningen av ett råd. Hon kan också välja att organisera verksamheten på ett sådant
sätt att kompetensen ändå finns lättillgänglig.
Vid nästa möte kommer ordförande att presentera ett förslag till organisationsplan.

§8

Ekonomi: delårsbokslut 3
Marie Larsson går igenom bokslutet som även delats ut till ledamöterna.
ELU beräknas avsluta året med ett mindre överskott, och har dessutom närmare två
miljoner med sig från tidigare år (detta gäller grundutbildningsanslaget).
Styrelsen poängterar att åtminstone en del av pengarna måste förbrukas och ser
följande satsningar som mest angelägna:
- Personalvårdande åtgärder, främst för kansliets personal som belastats hårt den
senaste tiden.
- Mer tid för utveckling av kurser som är anpassade till Lärarutbildningen.
- Föreläsningsserie med didaktiska seminarier – främst för de inom ELU engagerade
lärarna men även öppna för studenterna.
Även frågan om att öka antalet föreläsningstimmar tas upp, men att timmarna
upplevs som för få bedöms i första hand vara ett problem i planeringen mellan ELU
och de säljande sektionerna.
Även vad gäller forskningsanslaget finns ett överskott. Detta föreslås användas till att
erbjuda forskning i tjänst för de lärare som är knutna till ELU.
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Forskning vid ELU
Det bedrivs en hel del forskning vid HH med anknytning till ELU, men nästan enbart
på sektionerna, eftersom ELU ju inte har så många ”egna” lärare.
I propositionen för lärarutbildningar är uppmaningen att dessas styrelser själva skall
besluta om de medel som rör forskning med relevans för lärarutbildningen.
Margaretha Milsta, samordningsans varig för forskningen inom ELU, har startat ett
arbete med att kartlägga den ELU-anknytna forskning som bedrivs vid sektionerna.
Ett möte med ämnesansvariga för inriktning 1 har redan hållits. Vidare har, som
rapporterats vid ett tidigare styrelsemöte, kontakter tagits med professor Tom Tiller i
avsikt att han skall anställas som adjungerad vid ELU.
Lisbeth Ranagården rapporterar från det forskningsseminarium i Umeå som hon
deltagit i. Utifrån detta har hon tagit fram några viktiga punkter för ELU att arbeta
med under 2003 (2004 är det dags för Högskoleverkets utvärdering, och då måste vi
visa resultat).
- Tydligt visa att forskning pågår inom ramen för lärarutbildningen.
- Att forskningsmedlen fördelas på ett tydligt sätt. För att kunna säga att man ”äger”
forskningen måste man också finansiera den.
- En tydlig organisation för att hantera forskningen inom ELU. Här har styrelsen ett
stort ansvar.
- En tydlig programförklaring för forskningen.
- Tydlighet i våra ambitioner att deltaga i olika nätverk.
Allmän diskussion om hur arbetet kan gå vidare för att skapa den nödvändiga basen.
Ordförande föreslår att den grupp som redan bildats, med ämnesansvariga för
inriktning 1 samt Margaretha Milsta, är lämplig för att leda arbetet. Dessutom skall
man komma ihåg att ta tillvara den kunskap som finns hos sektionernas forskningssekreterare.
Styrelsen bifaller förslaget att arbetsgruppen fortsätter det påbörjade arbetet.
Denna grupp får av styrelsen som första uppgift att ta fram ett förslag till programförklaring för forskningen vid ELU.

§9

Konferens om mobbning
Styrelseledamöterna får varsitt exemplar av boken ”Vänskap vinner”, som är en
dokumentation från konferensen om mobbning som hölls i Örebro 12-13 augusti i år.
2004 skall konferensen arrangeras av HH, och med anledning av detta har ELU tagit
på sig ansvaret för att skicka ut boken tillsammans med ett följebrev till sådana som
kan komma att beröras på olika sätt; rektorer, skolchefer, nyckelpersoner inom
kommunen m.fl. Vid ett första möte med Ewa Menckel diskuterades bl.a. budget för
konferensen samt att samma person (Karin Hellström) som var konferensansvarig i
Örebro möjligen skulle kunna vara aktuell till att arbeta även med Halmstadkonferensen.
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§ 12

Regionalt Utvecklingscentrum (RUC)
Under vt 2003 kommer arbetet med RUC att återupptas.

§ 13

Utbildningsutbud 04/05
Det finns för tillfället ingenting att ta upp i frågan

§ 14

Övriga frågor
- Till nästa gång kommer ordförande att presentera ett förslag på organisationsplan.
- Ordförande informerar om att ett fall av fusk har upptäckts bland studenterna på
ELU. Det handlar om plagiat av kurslitteratur vid en hemtentamen och gäller en grupp
studenter, inte bara en enskild person. Styrelsen betonar att det inte finns någon
acceptans överhuvudtaget för ett sådant beteende, och det är extra allvarligt att det
görs av studenter som själva skall bli lärare.
- Jesper Berglund tar upp några frågor som rör rutinerna på ELU:s expedition:
Tentamensresultaten anslås inte på korrekt sätt.
Expeditionens öppettider är inte tillräckliga – det är till exempel omöjligt för
studenterna att hinna dit på sin lunchrast.
Studenterna har själva fått betala för kopior på praktikformulär som ELU kräver att få.

§ 15

Frågor till nästa möte
Inga frågor aktualiserades

Ordförande avslutar mötet.
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