HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Enheten för Lärarutbildning

2005-11-08

Protokoll fört vid sammanträde med Enheten för Lärarutbildnings styrelse
051010 kl. 10.00-15.00
Lokal: Q 316
Närvarande styrelseledamöter:
Ole Olsson, HOS, vice ordförande
Lars-Gunnar Franzén, SET (endast § 9)
Jörgen Johansson, HOS
Anders Persson, ELU, adjungerad
Birgitta Svensson, HUM (fr.o.m. § 9)
Eva Wirdheim, ELU
Johanna Andersson, studentrepresentant
Carina Johansson, studentrepresentant
Jens Svensson, studentrepresentant
Pia Wahlström, extern företrädare
Björn Zetterberg, extern företrädare (fr.o.m. § 5)
Övriga närvarande:
Marie Larsson, sekreterare
Romulo Enmark, rektor (§ 9)
Pernilla Nilsson (föredragande § 10)
Anmält förhinder:
Gunilla Lundkvist, ELU, ordförande
Georgi Tchilikov, IDE
Bengt Tjellander, HOS
Vid mötet togs punkterna upp i följande ordning: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 7, § 8, § 11, § 13, § 14, § 10+12, § 16,
§ 9, § 6, § 17, § 15, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23.

§1

Dagens agenda
Styrelsen godkänner dagens agenda samt beslutar adjungera Anders Persson, ELU:s tillförordnade
chef, till mötet.

§2

Val av justeringspersoner
Styrelsen utser Jens Svensson och Pia Wahlström att justera dagens protokoll.

§3

Föregående mötes protokoll
Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet 050830.

§4

Uppföljning av fattade beslut från föregående möte
Information om valprocessen ges under dagens § 5, Meddelanden och information.

§5

Meddelanden och information
Ordförande informerar:
- MBL-information har hållits, och de fackliga parterna hade tre yrkanden:
§ 7 från föregående mötes protokoll: de medelsansökningar som inkommer till Forskningsrådet
skall diarieföras
§ 8 på dagens möte: det är utbildningsledaren som skall ha delegation att godkänna litteraturlistor
§ 11 på dagens möte: examinatorer skall vara utsedda innan termin börjar
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§5

Meddelanden och information, forts.
- 27 september hölls ett möte med syfte att utse valberedning inför val av ordförande och
ledamöter till lärarutbildningens särskilda organ, samt chef för Enheten för lärarutbildning.
Följande utsågs att ingå i valberedningen: Ingrid Nilsson, ELU, Jette Trolle -Schultz Jensen, HOS,
Catrine Brödje, HUM, Karl-Johan Bäckström, IDE, samt Eva Strandell, SET. Valberedningen har
påbörjat sitt arbete.
- Rapport från Utbildningsnämnden: Högskolan har i budgetpropositionen tilldelats nya platser,
och vid UN:s nästa möte kommer fördelningen av dessa att diskuteras. ELU kommer hösten 2006
att starta en utbildning för yrkeslärare, samt att ge Allmänt Utbildningsområde 60 p (AU 60) även
på distans. En ny inriktning för att utbilda lärare till förskola/fritidshem inom idrott och hälsa
kommer också att startas.
UN har inlett ett arbete med omklassning av kurser. Enligt Högskoleverkets utredning klassar
Högskolan i Halmstad sina kurser lägre än många andra lärosäten. Denna omklassning kommer
sannolikt att beröra ELU, då det har diskuterats att klassa större delar av lärarutbildningens kurser
som undervisning. Eva Wirdheim undersöker hur andra lärarutbildningar gör.
- ELU har svarat på två remisser, där Högskolan i Halmstad är remissorgan: Att fånga kunnandet
om lärande och undervisning (Ds 2005:16) samt Stödet till utbildningsvetenskaplig forskning
(SOU 2005:31).
Eva Wirdheim informerar från utbildningsledarkonferensen:
- de utbildningar inom AU 60 som bäst fyller platserna på andra lärarutbildningar är de som ges på
distans.
- Pedagogikkonventet arbetar med hur högskolan skall organisera det särskilda organet, och många
remisser i ärendet har gått ut. Dessutom arbetar man med lärarprogrammets organisering i relation
till Bolognaprocessen.
Anders Persson informerar från ”Mittens Rike”-möte i Kalmar:
De fem lärarutbildningarna i Kalmar, Kristianstad, Jönköping, Växjö och Halmstad redovisade hur
de arbetar med resultatet av utvärderingen. Halmstad ligger långt framme vad gäller examensarbeten – till exempel så handleds alla studenter av disputerade lärare - men har inte kommit lika
långt inom andra områden.
Anders Persson informerar även om att han är med i ett forskningsprojekt som de fem lärarutbildningarna har tillsammans. Det handlar om relevanskriterier i examensordningen.
Styrelsen ser positivt på medverkan i forskningsprojektet, och vad gäller arbetet efter utredningen
uppmanar styrelsen berörda att se till att det kommer igång. Ett första steg kan vara att bilda
arbetsgrupper enligt Kalmars modell.

§6

Forskning vid ELU
Styrelsen får ta del av protokollet från Forskningsrådets möte 050926. Styrelsen beslutar godkänna
den föreslagna utlysningen av 280 000 kr enligt föreslagen tidplan.
Med anledning av de fackliga företrädarnas yrkande om att ansökningar om forskningsmedel skall
diarieföras meddelar Birgitta Svensson att ELU:s forskningråd följer samma rutiner som de båda
forskningsnämnderna.

§7

Ekonomi: budget 2006
Med anledning av att Högskolan tilldelats fler platser samt pengar för kvalitetsförstärkning
kommer budgeten för grundutbildningsanslagen att behöva revideras. Några detaljerade nya
budgetdirektiv föreligger ännu inte.

§8

Delegation litteraturlistor
Styrelsen har per capsulam beslutat att litteraturlistorna godkänns på delegation av Ann-Sofie
Andersson. Efter diskussion i styrelsen beslutas att utbildningsledaren, Eva Wirdheim, skall vara
den som på delegation godkänner litteraturlistorna.
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§9

Information om Örn Taubes utredning
Rektor informerar styrelsen om innehållet i Örn Taubes rapport om ELU, och det förslag till beslut
som Högskolestyrelsen kommer att ta ställning till vid möte 051024.
Förslaget innebär en tydlig förstärkning av lärarutbildningens resurser och inflytande över de egna
medlens användning. Efter denna första information ställer sig styrelsen positiv till beslutsförslaget. Styrelsen uppmanas, efter att ha läst igenom utredning och beslutsförslag, att lämna
eventuella ytterligare synpunkter till rektor, senast 051019.

§ 10

Angående orientering i naturvetenskap i AUO
Pernilla Nilsson föredrar den skrivelse som hon tillsammans med Lars-Gunnar Franzén, Håkan
Pettersson och Eva Strandell ställt till ELU:s styrelse. Skrivelsen handlar om behovet av naturvetenskaplig allmänorientering inom AUO, och ställer frågan varför den kurs som funnits har
plockats bort.
Styrelsen menar att frågan hör samman med § 12, ny examensordning. Frågan kommer att tas upp
vid nästa styrelsemöte, då Allmänt utbildningsområde skall diskuteras.

§ 11

Examinatorer inriktningar ht 05
Ärendet tas upp vid nästa styrelsemöte.

§ 12

Ny examensordning
Se § 10.

§ 13

Yrkeslärarutbildning, AUO på distans
Information gavs även under § 5, Meddelanden och information.
UN har avsatt 70 000 kr för att utveckla utbildning mot yrkeslärare, som bland annat kommer att
ges möjlighet att läsa AUO på distans.

§ 14

Arbetsordning för ELU:s internationaliseringsarbete
Styrelsen uppdrar åt Eva Wirdheim att bearbeta texten något samt förankra dokumentet i gruppen
inriktningsansvariga.

§ 15

Arbetsgångar ELU-Studerandeavdelningen
Arbetsgångarna har varit på remiss hos inriktningsansvariga. Styrelsen godkänner att de föreslagna
ändringarna görs. Framför allt innebär de att samtliga personnamn plockas bort och läggs som
bilaga – bara titel skall finnas i dokumentet.

§ 16

Ansökan om utvecklingsmedel för kurser inom Idrott och Hälsa med inriktning mot de lägre
åldrarna
Styrelsen beslutar enligt förslag, innebärande att Lars Kristéns ansökan om medel avslås och
hänvisas till HOS eftersom det är där som medlen finns.

§ 17

Ansökan KK-stiftelsen
Styrelsen har fått ta del av ansökan och lägger den till handlingarna.

§ 18

Hantering av kursplaner och litteraturlistor
Styrelsen har även tidigare haft uppe frågan om svårigheterna att från sektionerna få in färdiga
kursplaner och litteraturlistor i tid. Frågan är ännu angelägnare i och med de krav som ställs i det
nya antagningssystemet. Samma regler skall givetvis tillämpas både vad gäller ELU och
sektionerna.
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§ 19

Kursplaner
Biologi: Cellfysiologi samt Ekologi: styrelsen ger Eva Wirdheim i uppdrag att på delegation och i
samråd med inriktningsansvarig fastställa kursplanen.
Kemi 41-60 p: styrelsen ger Eva Wirdheim i uppdrag att på delegation fastställa kursplanen.
Samhällskunskap: tas upp vid nästa styrelsemöte.
Tyska 41-60 p: styrelsen beslutar att bordlägga kursplanen.
Utbildningsvetenskap 1-20 p, 21-40 p, 21-40 p AU 60 samt 41-60 p : styrelsen beslutar fastställa
kursplanerna men delegerar till Eva Wirdheim att i samråd med kursansvariga lärare i görligaste
mån anpassa dem i enlighet med den nya examensordningen.

§ 20

Inför heldagsmötet 051109
Anders Persson är sammankallande för den grupp som skall arbeta med innehållet.

§ 21

Studenternas punkt
De nya lärarstudenterna på de långa programmen är missnöjda med att studenter från AU 60
fungerat som deras coacher. De menar att det varit bättre med studenter som redan läst något år på
lärarutbildningen. Ansvariga lärare är medvetna om problemen och kommer att ändra upplägget
inför nästa läsår.

§ 22

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 23

Frågor till nästa möte
- Ny examensordning
- Examinatorer i inriktningarna
- Kursplan Samhällskunskap

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

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

Marie Larsson
sekreterare

Ole Olsson
vice ordförande

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

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

Jens Svensson
justeringsperson

Pia Wahlström
justeringsperson

Adress

Besöksadress

Telefon (vxl)

HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Box 823
S-301 18 HALMSTAD

Kristian IV:s väg 3

035-16 71 00
Telefax

035-16 77 77

