HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Enheten för Lärarutbildning

2005-10-13

Protokoll fört vid sammanträde med Enheten för Lärarutbildnings styrelse
050830 kl. 13:15-16.15
Lokal: S 318
Närvarande styrelseledamöter:
Gunilla Lundkvist, ELU, ordförande
Lars-Gunnar Franzén, SET
Jörgen Johansson, HOS (fr.o.m. § 9)
Ole Olsson, HOS
Georgi Tchilikov, IDE
Bengt Tjellander, HOS
Eva Wirdheim, ELU
Pia Wahlström, extern företrädare
Christer Hermansson, studentrepresentant
Carina Johansson, studentrepresentant
Jens Svensson, studentrepresentant
Övriga närvarande:
Marie Larsson, sekreterare
Ola Brorsson, RUC (§ 4)
Maj-Britt Bäck (§ 9)
Anmält förhinder:
Birgitta Svensson, HUM
Björn Zetterberg, extern företrädare

§1

Dagens agenda
Styrelsen godkänner dagens agenda.

§2

Val av justeringspersoner
Styrelsen utser Christer Hermansson och Bengt Tjellander att justera dagens protokoll.

§3

Föregående mötes protokoll
Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet 050607. I anslutning till det informerar Christer
Hermansson om att han har en fullständig dokumentation över vad som sades vid Utbildningsutskottets utfrågning om utvärderingen av nya lärarutbildningen (§ 6 vid föregående möte).

§5

Uppföljning av fattade beslut från föregående möte
§ 7 b vid föregående möte, Regler för uttag av beviljade forskningsmedel, tas upp vid ett senare
möte.
§ 11 vid föregående möte, Arbetsgångar ELU-Studerandeavdelningen: dokumentet är skickat på
remiss till inriktningsansvariga och kommer att tas upp vid nästa möte.
§ 12 vid föregående möte, Komplettering från Lgr till nya lärarprogrammet, kommer att tas upp
vid ett senare möte.
§ 17 vid föregående möte, Övriga frågor: Förslag till arbetsordning för ELU:s internationaliseringsarbete kommer att tas upp vid nästa möte.
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§4

RUC-information
- Ola Brorsson delar ut en sammanställning över vårterminens seminarier och kurser i RUC:s regi,
samt antal deltagare från de olika samarbetskommunerna. En viktig förklaring till att aktiviteterna
haft så många besökare är att RUC har hittat bra kanaler att sprida sin information. Det som kan bli
bättre är deltagandet från Högskolan. En möjlighet är att sända ut information via staff-mail.
Under hösten satsar man på ännu fler seminarier – 13 st är inplanerade hittills, varav några ges på
Campus Varberg, och ett par i Ängelholms kommun.
- Ola Brorsson ber styrelsen att fundera på en långsiktig lösning för RUC, för att göra det till en
fast del av ELU. Nu har man byggt upp en väl fungerande verksamhet, och det är i längden
ohållbart att bara driva den i projektform. Det är inte sannolikt att kommunerna kommer att vilja
finansiera någon basorganisation för RUC. Styrelsen menar att det är rimligt att avvakta
utredningen – om den inte säger något om RUC måste styrelsen agera snabbt.
- Entreprenörskap blir allt större i gymnasieskolan, och det borde vara intressant för ELU att
undersöka möjligheterna till en utbildning i ämnet.

§6

Meddelanden och information
Ordförande informerar:
- Utredningen: i månadsskiftet september-oktober förväntas ett underlag från Örn Taube. I övrigt
inga nyheter.
- Antagning: antalet antagna studenter är lägre än de första preliminära siffrorna visade. Några
exakta siffror är svåra att ta fram så här i inledningen av terminen, men styrelsen kommer att få
fortlöpande information om läget. Det kan röra sig om ca 150 antagna till 180 platser. Framför allt
är det inom AU 60 som antalet antagna minskat, bland annat beroende på striktare behörighetskrav. Styrelsen poängterar att dess främsta intresse ligger i att ELU fyller sina platser och därmed
klarar sitt uppdrag, och föreslår ELU att omgående tala med Utbildningsnämnden (UN) om
möjliga åtgärder.
- Lektoratet i utbildningsvetenskap med inriktning allmändidaktik är tillsatt. Claes Ericsson från
Musikhögskolan i Malmö börjar sin tjänst vid ELU den 5 september. Under hösten kommer han att
arbeta halvtid medan han avslutar ett projekt på annat håll. På ELU kommer han under hösten att
ansvara för B-nivån i utbildningsvetenskap.
- ELU har fått UN:s uppdrag att börja arbeta med förutsättningarna för en yrkeslärarutbildning
med start ht 06.

§7

Forskning vid ELU
Förslag till fördelning av forskningsmedel: Lars-Gunnar Franzén går igenom forskningsrådets
förslag till fördelning av forskningsmedel hösten 2005. Styrelsen beslutar godkänna förslaget, som
är enligt följande:
Christer Gruvberg, SET, tilldelas 45 000 kronor, dels för deltagande i en didaktikkonferens
och dels som delfinansiering av ett forskningsprojekt.
Ingrid Nilsson, ELU, tilldelas 85 000 kronor för att avsluta sin lic -avhandling.
Lisbeth Ranagården, HOS, tilldelas 45 000 kronor för projektplanering.
Benneth Johansson, Jan-Olof Johansson, Mikael Jonasson samt Birgitta Svensson har också sökt
medel men beviljas inga denna sökomgång.
Styrelsen poängterar att den förväntar sig motprestationer från de forskare som beviljats medel.
Detta kan exempelvis ske i form av seminarier samt att medverka i ELU:s forskningsmiljö som
leds av Anders Persson.

§ 10

Examinatorer utbildningsvetenskap ht 05
Styrelsen beslutar godkänna förslaget till examinatorer inom utbildningsvetenskap vid ELU ht 05.
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§ 12

Kursplaner
Fysik 41-60 p svensk version, Läs och skrivutveckling samt Kulturgeografi:
För samtliga tre kursplaner gäller att de ännu inte är genomgångna och skrivna enligt ELU:s mall.
Styrelsen beslutar fastställa dem under förutsättning att detta görs.
Vad gäller litteraturlistan till Kulturgeografi ställer sig studentrepresentanterna frågande till den
synnerligen omfattande litteraturlistan: det är en stor kostnad för studenterna att skaffa all
litteratur, och om det är så att delar av den skall ses som referenslitteratur bör detta tydligt framgå
av litteraturlistan. Detta är en fråga för kursansvarig.

§9

Information om val av ny styrelse resp. chef för ELU
Maj-Britt Bäck, högskolans förvaltningschef, informe rar styrelsen inför de förestående valen av ny
styrelse samt ny enhetschef/ordförande. Det är i ett första skede angeläget att utse valförsamling
och valberedning.
Styrelsen beslutar avvakta resultatet av Örn Taubes utredning innan man inleder en diskussion om
det särskilda organets roll. Styrelsen beslutar också att:
- omedelbart genomföra en inventering av de lärare som är knutna till ELU och som uppfyller
kraven för att kunna bilda valförsamling, enligt Högskolans föreskrifter.
- kalla valförsamlingen till ett möte för att utse en valberedning. Denna skall bestå av totalt fem
personer: en från varje sektion samt ELU.

§8

Ekonomi: halvårsbokslut + prognos 2
Marie Larsson går igenom utfallet för första halvåret 2005 samt den senaste prognosen. Prognosen
är gjord utifrån att ELU skulle fylla sina platser, och kommer sannolikt att behöva revideras.
Styrelsen beslutar godkänna halvårsbokslut och prognos.

§ 11

Arbetsordning för ELU:s internationaliseringsarbete
Ärendet tas upp vid nästa styrelsemöte.

§ 13

Studenternas punkt
Studentrepresentanterna har inga frågor att ta upp. Christer Hermansson meddelar att han härmed
lämnar sin styrelsepost och att ett fyllnadsval kommer att hållas för att hitta en ersättare till honom.
Ordförande tackar honom för hans insatser.

§ 14

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 15

Frågor till nästa möte
- Förslag till arbetsordning för ELU:s internationaliseringsarbete
- Arbetsgångar ELU-Studerandeavdelningen
- Examinatorer i inriktningarna
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Marie Larsson
sekreterare

Gunilla Lundkvist
ordförande

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

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

Christer Hermansson
justeringsperson

Bengt Tjellander
justeringsperson
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