HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Enheten för Lärarutbildning

2006-01-10

Protokoll fört vid sammanträde med Enheten för Lärarutbildnings styrelse
051212 kl. 13.15-15.30
Lokal: Q 436
Närvarande styrelseledamöter:
Gunilla Lundkvist, ordförande
Lars-Gunnar Franzén, SET
Jörgen Johansson, HOS
Ole Olsson, HOS
Birgitta Svensson, HUM
Bengt Tjellander, HOS
Eva Wirdheim, ELU
Johanna Andersson, studentrepresentant
Carina Johansson, studentrepresentant
Jens Svensson, studentrepresentant
Pia Wahlström, extern företrädare
Björn Zetterberg, extern företrädare
Övriga närvarande:
Ola Brorsson, RUC (§ 10)
Marie Larsson, sekreterare
Anmält förhinder:
Georgi Tchilikov, IDE
Punkterna togs upp i följande ordning: § 1, § 2, § 10, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 11, § 12, § 13, § 14

§1

Dagens agenda
Styrelsen godkänner dagens agenda med tillägg av ett ärende under § 8 (8a): Kontrakt
mellan lärarutbildning och sektion.

§2

Val av justeringspersoner
Styrelsen utser Carina Johansson och Lars-Gunnar Franzén att justera dagens protokoll.

§3

Föregående mötes protokoll
Styrelsen önskar ett förtydligande till § 6 vid föregående möte, Forskning vid ELU: beslut
om medelsfördelning: förutsättningen för de medel som beviljats Torbjörn Jansson är inte
en färdig plan för forskarutbildning, utan att han har kontakt med en senior forskare vid
Högskolan och att hans arbete syftar mot en forskarutbildning.
I övrigt godkänner styrelsen protokollet från styrelsemötet 051109.

§4

Uppföljning av fattade beslut från föregående möte
Inga fattade beslut som kräver uppföljning.

§5

Meddelanden och information
Ordförande informerar:
- MBL-information har hållits. De fackliga parterna hade inga yrkanden.
- KK-stiftelsen: ELU fick inga medel den här omgången. På något sätt kommer vi ändå att
arbeta vidare med frågorna.
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§5

Meddelanden och information, forts.
- Eva Wirdheim rapporterar från Lärarutbildningskonventet: i huvudsak behandlades
Bolognaprocessen. Lärarutbildningarna har enats om ett gemensamt förslag till riktlinjer
som skall gälla för hela landet. Ärendet återkommer när processen kommit längre.
- Eva Wirdheim vill framföra sitt tack till de båda studenter som deltog vid ett seminarium
för VFU-lärarna. Det var mycket uppskattat med studentmedverkan.
- Ole Olsson har besökt Växjö för en diskussion om eventuellt framtida samarbete kring
lärarstudenter i forskarutbildning. Han kommer att följa upp mötet tillsammans med Claes
Ericsson och Anders Persson.

§6

Forskning vid ELU
Birgitta Svensson konstaterar att Forskningsrådets uppdrag nu nästan är avslutat. Det blir
den nya Lärarutbildningsnämnden (LN) som får ta över ansvaret och besluta om hur
forskningen skall hanteras inom ELU.
Hon informerar om en konferens i ämnesdidaktik som kommer att hållas i Kristianstad
under 2006 och hoppas att många av ELU:s ämneslärare kommer att deltaga.
Birgitta Svensson informerar också om att hon valts in i en arbetsgrupp under Vetenskapsrådet, som skall arbeta med nytt svenskämne inom grund- och gymnasieskola. Inom ramen
för detta finns även ett nordiskt samarbete kring modersmål. Det vore positivt om ett av
gruppens möten kunde förläggas till Högskolan i Halmstad.

§7

Angående valberedningens förslag till ny chef för ELU – anmälan av per capsulamärende
Ordförande anmäler det per capsulam-ärende som styrelsen behandlat, och styrelsen
fastställer det, enligt följande:
ELU:s valberedning har enats om att föreslå Lisbeth Ranagården som ny chef för ELU
fr.o.m. januari 2006. Innan valberedningens förslag föreläggs rektor önskar han ett
godkännande av ELU:s nuvarande styrelse.
Av styrelsens 13 ledamöter svarar nio stycken att de godkänner valberedningens förslag.
Tre ledamöter har inte svarat, och en ifrågasätter att styrelsen tillfrågas i ärendet eftersom
den inte har haft något ansvar för rekryteringsprocessen. Ledamoten poängterar att
reservationen inte gäller sakfrågan, det vill säga om Lisbeth Ranagården bör bli chef eller
inte.

§8

ELU:s nya organisation – lägesrapport
Val till LN pågår till och med onsdag denna vecka. Eftersom valet skall ske en månad innan
sittande styrelses mandattid går ut kommer styrelsens mandat att förlängas ett par veckor in
på 2006. Med största sannolikhet kommer detta inte att få någon praktisk betydelse.
Rektor utser ny chef för ELU och har mottagit valberedningens förslag och styrelsens
godkännande, men vill avvakta valet för att även kunna höra den nya LN-ordföranden.
8a) Kontrakt mellan lärarutbildning och sektion:
ELUs styrelse beslutar
- att till den nya lärarutbildningsnämnden överlämna ansvaret för arbetet att ta fram ett
kontrakt för ELUs köp av undervisning av sektionerna som baseras på högskolestyrelsens
beslut samt
- att ELU, i avvaktan på att det nya kontraktet är färdigt, utgår från nuvarande rutiner när det
gäller beställning av undervisning vt 2006.

§9

Utvärdering av lärarutbildning på distans
Högskoleverket kommer att utvärdera lärarutbildning på distans. ELU har för närvarande
ingen sådan utbildning – först ht 2006 kommer Allmänt utbildningsområde att ges på
distans. Claes Ericsson är ELU:s kontaktperson.
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§ 10

RUC-information
Ola Brorsson, som från årsskiftet lämnar ELU och RUC för ett annat arbete, sammanfattar
RUC:s utveckling under perioden 2003-2005. Seminarieverksamheten har vuxit för varje
år, och från kommunerna finns nu ett stort intresse för samarbete med och förstärkning av
RUC.
För 2006 finns löfte om fortsatt stöd från Högskolan med två halvtidstjänster. Ett förslag på
formalisering av RUC:s styrgrupp kommer att lämnas till LN, innebärande att styrgruppen
istället blir en styrelse, och LN kommer också att få ta ställning till ett förslag till
uppdragsbeskrivning.
Ola Brorsson vill också göra styrelsen medveten om att det är resurskrävande att praktiskt
driva seminarieverksamheten, och att den kan behöva ytterligare stöd i det avseendet.

§ 11

Kursplaner
Kemi 41-60 p: sista meningen under Undervisning och examination, om studentens rätt till
examinationstillfällen, tas bort till dess att Högskolan centralt har utrett frågan. Dessutom
skall planen skrivas enligt mall. Efter dessa påpekanden beslutar styrelsen att godkänna
kursplanen.
Lek och estetiska lärprocesser, som i den kursplan som förelagts styrelsen heter Det
skapande – kunskapande barnet: styrelsen beslutar bordlägga kursplanen. Den kommer att
tas upp vid LN:s första möte.

§ 12

Studenternas punkt
- I några sammanhang har studenter och lärare upplevt att det saknas grundläggande
kunskaper om inlärningsteorier och andra av pedagogikens grunder. Även om detta tas upp
i början av utbildningen krävs det kanske repetitioner, och att man ser över om dessa inslag
kanske borde ligga senare i utbildningen. Detta är något som LN får ta med sig och fortsätta
diskutera.
- Vid senaste grundutbildningsrådet tog studenter från Lp 05 upp att de upplevde sina VFUuppgifter som otydliga, och att uppgifterna var så många att studenterna inte hinner med att
göra några andra observationer. Eva Wirdheim tar med sig frågan.

§ 13

Övriga frågor
Inga övriga frågor. Ordförande tackar styrelseledamöterna för deras insatser.

§ 14

Frågor till nästa möte
Inga frågor till nästa möte då detta var det sista under ELU:s styrelses mandattid.

..................................................

....................................................

Marie Larsson
sekreterare

Gunilla Lundkvist
ordförande

..................................................

.....................................................

Carina Johansson
justeringsperson

Lars-Gunnar Franzén
justeringsperson
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