HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Sektionen för lärarutbildning, sektionsstyrelsen

PROTOKOLL 2/2008
fört vid sammanträde 2008-04-02

Datum
Tid
Plats

2008-04-02
Kl. 9.00 – 12.00
Högskolan i Halmstad, Q 436

Närvarande ledamöter

Lisbeth Ranagården, sektionschef, ordförande
Åsa Karlsson, studentrepresentant (t.o.m. § 7)
Monika Kulhanek, T/A-representant
Ingrid Nilsson, lärarrepresentant
Ewa Wictor, lärarrepresentant

Anmälda förhinder

Claes Ericsson, lärarrepresentant
Evelina Nordström, studentrepresentant

Övriga närvarande

Marie Larsson, sekreterare

§

Ärende

Beslut eller åtgärd

1

Fastställande av agendan

Föredragningslistan godkänns med fyra tillägg under
§ 13, Övriga frågor:
1. Hur hantera ”gamla” studenters rester?
2. En student har hotat anmäla en lärare som
underkänt studenten. Hur skall man som lärare
förhålla sig till sådana situationer?
3. Kommande utbildningsutbud
4. Kursplaner AU, två stycken

2

Val av justeringsperson

Monika Kulhanek väljs till mötets justeringsperson.

3

Föregående mötes protokoll

Protokoll från 2008-02-04 föreligger och läggs till
handlingarna.

4

Fattade beslut

Lisbeth Ranagården har på delegation godkänt
kursplaner enligt den lista som sänts ut.

5

Meddelanden och information

Lisbeth Ranagården:
- MBL-information inför styrelsemötet hölls 080331.
Den fackliga representanten hade inga yrkanden.
- Utbildningsnämndens (UN:s) utlysning av medel för
utvecklingsprojekt fick fyra ansökningar från LUT,
och tre av dem beviljades medel: Distansutbildning
inom lärarutbildningen, Ämnesdidaktisk samverkan
(med HOS) samt Kunskapssmedjan (utveckling av
Hjärnverket). Dessutom finns reserverade medel för
kurser i Hållbar utveckling - detta skall först
diskuteras internt inom Högskolan.
- Sakkunniga för bedömning av sökande till våra
lektorat har utsetts, och de beräknas vara färdiga i
mitten av ht 08.
- Resultatet av HSV:s utvärdering av lärarutbildningen
kommer 8 april.
- Peter Olssons efterträdare som RUCutvecklingsledare, Heléne Pettersson Jangen, börjar
sin tjänst 7 april.
- Anders Persson har fått planeringsbidrag från FAS
för en forskningsansökan om skolledarskap.
- Wade Nelson, gästprofessor från USA, är på LUT
inom ramen för ett eget forskningsprojekt.
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5

Meddelanden och information, forts.

- Ingrid Nilsson och Gun Wedding har varit på
konferens med ”Mittens rike” i Växjö. Framför allt
diskuterade man följderna av Bolognaprocessen bl.a.
gällande placeringen av AU 2 i relation till fristående
kurser och avancerad nivå. Nästa möte med Mittens
rike kommer att hållas i Halmstad 22 oktober.

6

Bokslut 2007

Styrelsen beslutar godkänna bokslutet 2007. Budget
2008 kommer att tas upp vid nästa möte.

7

Obligatoriska moment i undervisningen

Det har förts en diskussion om huruvida kursmoment
skall vara obligatoriska eller inte. Enligt
Högskoleverkets tolkning får ett kursmoment vara
obligatoriskt om det kan motiveras av pedagogiska
skäl. Det måste också finnas rimliga möjligheter att ta
igen momentet om man skulle missa det p.g.a. t.ex.
sjukdom. Frågan behöver utredas, och Lisbeth
Ranagården går vidare med de regelmässiga delarna.
Ingrid Nilsson och Ewa Wictor får i uppdrag att
fundera över praktiska problem och lösningar. Frågan
kommer att tas upp på nästa lärarmöte, och
diskussionen bör utmynna i några policypunkter som
sedan tas upp i styrelsen.

8

Examinators roll

Monica Eklund har fått i uppdrag att komma med ett
förslag till utvidgad roll som examinator vid LUT.
Viktigt är att klargöra vilka befogenheter delkursansvarig lärare respektive examinator har vad gäller
t.ex. ändringar i litteraturlistor. Det behövs en mer
detaljerad beskrivning, varför ärendet ajourneras.
Lisbeth Ranagården undersöker de formella delarna,
och ett omarbetat förslag, med praktiska exempel,
kommer att diskuteras i lärargruppen, för att sedan
snarast tas upp i styrelsen igen för beslut.

9

Planering av arbetsfördelning utifrån
regleringsbrevet

Lisbeth Ranagården har gjort en plan utifrån de
punkter i regleringsbrevet där LUT förväntas redovisa
underlag till årsredovisningen. Några av dem som fått
uppdrag har redan börjat arbeta med dem. Till mötet
har Ingrid Nilsson lämnat underlag för arbetet med
jämställdhet och Gun Wedding för arbetet med
rekrytering och uppföljning av studenter. Studentuppföljningen bör även sekreterarna vara involverade
i, och Guns underlag kommer att tas upp i sekreterargruppen för ytterligare diskussion. Underlaget om
jämställdhet innehåller även förslag till mål, och detta
är en fråga som bör höra hemma i LN.

10

Hantering av kursvärderingar

Underlaget har skickats ut till lärarna, och några
synpunkter inkom. Ett tillägg skall göras: att
studenterna får en sammanställning av lärarens
kommentarer via mail. Med denna ändring beslutar
styrelsen godkänna förslaget. Lisbeth Ranagården ser
till att det skickas ut till berörda lärare.
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11

Strategier för arbetet med kommande
utbildningsutbud

Detta är ett uppdrag från UN, och är egentligen en
fråga för LN. Styrelsen beslutar att godkänna det
förslag till arbetsgång som Lisbeth Ranagården tagit
fram, samt att detta underlag skickas till LN för
beslut.

12

JÄMÅ-info

Ingrid Nilsson informerar om att JÄMÅ:s nya
organisation kommer att träda i kraft senare i år. Detta
innebär bl.a. att rektor utser lärarrepresentanterna efter
förslag från de olika nämnderna.
Marita Fahrman slutar som samordnare för
studentrelaterade frågor.

13

Övriga frågor

På grund av tidsbrist tar styrelsen bara upp en av de
övriga frågorna, Anmälan mot lärare. Kursplanerna
tas på delegation av Lisbeth Ranagården, och de två
resterande frågorna tas upp vid nästa styrelsemöte.
Vad gäller anmälan konstateras att det är ytterst
viktigt hur lärarna för fram kritik till studenterna så att
det inte kan uppfattas som kränkande. Det är i
sammanhanget bra att hänvisa till att studenten inte
uppnått målen, och då kan lärarna behöva mer
utbildning i att arbeta mot målen. Ingrid Nilsson och
Lisbeth Ranagården skissar på hur en sådan utbildning
– förslagsvis en halvdag – skulle kunna se ut.

12

Frågor till nästa möte

- Budget 2008
- Examinators roll
- Kommande utbildningsutbud
- Tidigare studenter som restar - rutiner

Vid protokollet

……………………………………
Marie Larsson, sekreterare

……………………………………
Lisbeth Ranagården, ordförande

…………………………………….
Monika Kulhanek, justeringsperson

