HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Enheten för Lärarutbildning

2005-12-13

Protokoll fört vid sammanträde med Enheten för Lärarutbildnings styrelse
051109 kl. 13.15-14.45
Lokal: Q 436
Närvarande styrelseledamöter:
Gunilla Lundkvist, ordförande
Lars-Gunnar Franzén, SET (fr.o.m. § 7)
Jörgen Johansson, HOS
Ole Olsson, HOS
Georgi Tchilikov, IDE
Eva Wirdheim, ELU
Johanna Andersson, studentrepresentant
Pia Wahlström, extern företrädare
Björn Zetterberg, extern företrädare
Övriga närvarande:
Marie Larsson, sekreterare
Anmält förhinder:
Birgitta Svensson, HUM
Bengt Tjellander, HOS
Carina Johansson, studentrepresentant
Jens Svensson, studentrepresentant
Punkterna togs upp i följande ordning: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 7, § 6, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14

§1

Dagens agenda
Styrelsen godkänner dagens agenda.

§2

Val av justeringspersoner
Styrelsen utser Johanna Andersson och Georgi Tchilikov att justera dagens protokoll.

§3

Föregående mötes protokoll
Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet 051010.

§4

Uppföljning av fattade beslut från föregående möte
Inga fattade beslut som behöver följas upp.

§5

Meddelanden och information
Ordförande informerar:
- MBL-information har hållits, och de fackliga parterna hade inga yrkanden, men de påtalade att
forskningsrådets protokoll måste vara justerade, annars är det fråga om minnesanteckningar.
Dessutom efterlyste de en tidsplan för arbetet med lärarutbildningens nya organisation.
- KK-stiftelsen: ELU är inte med bland de sju lärarutbildningar som valts ut för besök från KKstiftelsen, men vi har heller inte fått definitivt avslag. Beslut kommer att fattas 9/12.
- Ole Olsson och Eva Wirdheim rapporterar från dimensioneringskonferensen 25-26 oktober:
En stor del av diskussionerna handlade om inom vilka lärarkategorier det råder brist respektive
överskott på personal. Framför allt saknas det förskole- och yrkeslärare. Men eftersom det kan vara
regionala skillnader var signalerna till lärosätena att ha ett nära samarbete med regionen.
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§5

Meddelanden och information, forts.
2007 skall examensarbetena utvärderas utifrån de nya examensmålen.
Validering: det måste vara individuella bedömningar, inte generella.
Konferensen kommer att följas upp tillsammans med Marita Hilliges, Utbildningsnämndens
ordförande.
Eva Wirdheim har en fråga till styrelsen: de nya examensmålen skall synas i alla kursplaner fr.o.m.
våren. Måste dessa planer tas på nytt i styrelsen? Styrelsen ger Eva Wirdheim i uppdrag att
samordna arbetet.
- Ole Olsson skall tillsammans med Claes Ericsson till Växjö för en diskussion om eventuell
medverkan i forskarskola.
- Ingrid Nilsson, som ju skulle tagit sin lic nu i höst, kommer istället att gå direkt till
doktorsexamen och disputerar den 3 mars nästa år.

§6

Forskning vid ELU: beslut om medelsfördelning
Styrelsen får ta del av protokollet från Forskningsrådets möte 051103 och beslutar godkänna rådets
förslag till utlysta medel för 2006, vilket innebär följande:
- att Birgitta Svensson, HUM, tilldelas 75 000 kr för ett forskningsprojekt om ämnesintegrering i
svenska och naturvetenskap
- Torbjörn Jansson, HUM, tilldelas 70 000 kr för textundersökning om studenters skrivande och
dialogicitet i några examensarbeten vid ELU. Undersökningen avses användas som grund för att
söka forskarutbildning/doktorandstudier. Förutsättningen för beviljade medel är uppvisande av en
plan för forskarutbildningen och kontakt med en etablerad forskare vid Högskolan.
- Ingrid Nilsson, ELU, tilldelas 65 000 kr för avslutande av doktorsavhandlingen Lärares tankar
om kompetensutveckling.
- Hans Bengtsson, HOS, tilldelas 50 000 kr för studier av dokumentation, samverkan och integritet
i skolan.
- Pernilla Nilsson, ELU, tilldelas 18 000 kr som konferensbidrag för presentation av paper vid en
IOSTE-konferens i Malaysia. Medel beviljas under förutsättning att ovanstående paper blir
antaget. Antagningsförfarandet beräknas vara klart i början av februari.

§7

Ekonomi: utfall och prognos kvartal 3 2005
Marie Larsson går igenom utfallet t.o.m. september samt prognos för resten av året. Styrelsen
beslutar godkänna utfall och prognos.
Vad gäller budget för 2006 finns det fortfarande inga nya direktiv.

§8

Högskolestyrelsens beslut om lärarutbildningen
Ordförande informerar om att Högskolestyrelsen 24 oktober tog beslut enligt det förslag som
rektor presenterade vid ELU:s förra styrelsemöte. Enda ändringen var ett tillägg som innebär att
ELU även har rätt att anställa adjunkter. Mandattiden för ELU:s nuvarande styrelse samt
enhetschef/ordförande upphör vid årsskiftet. Styrelsen kommer att ersättas av en lärarutbildningsnämnd, och valprocessen har inletts. Ny enhetschef kommer att utses av rektor. Gunilla Lundkvist
ställer inte upp för omval.

§9

Beredning av förslag till förordnande av rektor – utseende av representant i hörandegrupp
ELU:s lärare har uppmanats att lämna förslag på lärarrepresentant till hörandegrupp med
anledning av förordnande av rektor. De förslag som inkommit är Eva Wirdheim och Anders
Persson. Anders Persson har förklarat sig villig att åta sig uppdraget.
Styrelsen beslutar att Anders Persson utses som ELU:s representant i hörandegruppen.
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§ 10

Examinatorer inriktningar ht 05
Styrelsen beslutar godkänna förslaget till examinatorer för ht 05.

§ 11

Kursplaner
Kursplanerna måste anpassas enligt de nya examensmålen.
Religion 21-40 p: Styrelsen beslutar godkänna kursplanen.
Kursplanerna i samhällskunskap togs i HOS styrelse 8 november. Vissa mindre korrigeringar som
ELU:s styrelse föreslår har redan tagits upp på HOS.
Samhällskunskap 41-60 p: Styrelsen beslutar godkänna kursplanen efter några mindre
korrigeringar.
Samhällskunskap 61-80 p, inriktning kulturgeografi: Styrelsen beslutar godkänna själva
kursplanen. Den bifogade litteraturlistan godkändes inte av HOS styrelse och är därför inte med i
beslutet.
Samhällskunskap 61-80 p, inriktning medie- och kommunikationsvetenskap: Styrelsen beslutar
godkänna kursplanen, som dock skall kompletteras med litteraturlista.
Samhällskunskap 61-80 p, inriktning sociologi: Styrelsen beslutar godkänna kursplanen, som dock
skall kompletteras med litteraturlista.
Samhällskunskap 61-80 p, inriktning statsvetenskap: Styrelsen beslutar godkänna kursplanen, som
dock skall kompletteras med litteraturlista.

§ 12

Studenternas punkt
VFU:n på nivån 1-20 p är utspridd på tio dagar under terminen. Detta upplevs av studenterna som
rörigt och svårt att kombinera med den högskoleförlagda undervisningen. Ansvariga på ELU är
medvetna om problemen och håller på att utreda frågan. Tidigast nästa läsår kan det bli en
förändring.

§ 13

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 14

Frågor till nästa möte
Inga frågor till nästa möte.
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Marie Larsson
sekreterare

Gunilla Lundkvist
ordförande

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

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

Johanna Andersson
justeringsperson

Georgi Tchilikov
justeringsperson
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