HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Sektionen för lärarutbildning, sektionsstyrelsen

PROTOKOLL

Datum
Tid
Plats

2007-10-26
Kl. 9.00-12.15
Högskolan i Halmstad, Q 436

Närvarande ledamöter

Lisbeth Ranagården, sektionschef, ordförande
Claes Ericsson, lärarrepresentant
Ingrid Nilsson, lärarrepresentant
Monika Kulhanek, T/A-representant
Eva Wirdheim, utbildningsledare, adjungerad

Övriga närvarande

Marie Larsson, sekreterare

Anmälda förhinder

Evelina Nordström, studentrepresentant

§

Ärende

Beslut eller åtgärd

1

Fastställande av agendan

Föredragningslistan godkänns med följande
tillägg under § 13, Övriga frågor:
- Freemovers
- Kursplan Läs-, skriv- och matematikutveckling
- Tjänstgöring
- Behörigheter

2

Val av justeringsperson

Monika Kulhanek väljs till mötets justeringsperson.

3

Föregående mötes protokoll

Protokoll från 2007-09-19 är ännu ej
justerat och kommer att tas upp vid nästa möte.

4

Uppföljning av fattade beslut

Lisbeth Ranagården gör en kort sammanfattning av de beslut som fattades vid förra
mötet – med reservation för att ledamöterna
ännu ej fått ta del av protokollet:
- kursplanen i Språk, kommunikation, lek och
lärande är åtgärdad
- kursplanen i AU 90 31-60 finns med under
dagens § 7
- utbildningsutbudet: blir enligt beslutet i
princip oförändrat, med tillägg av två fristående
kurser i samhällskunskap respektive specialpedagogik

5

Meddelanden och information

Lisbeth Ranagården:
- Personal: Ewa Wictor har blivit erbjuden
heltidstjänst vid LUT fr.om. 2008-01-01.
Ulla Palmqvist har anställts som vikarie för
Jessica Hietasaari Andersson under hennes
föräldraledighet och kommer att arbeta
parallellt med Jessica under ca en månad, vilket
delvis finansieras av medel från Högskolan som
stöd för arbetet med de nya webbsidorna.
Kommunikationen med Informationsavdelningen gällande omfattningen av detta
arbete upplevs som otillräcklig; arbetsledningen
måste ske på sektionsnivå och ingen
annanstans.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Sektionen för lärarutbildning, sektionsstyrelsen

PROTOKOLL

§

Ärende

Beslut eller åtgärd

5

Meddelanden och information, forts.

Lärarlyftets kurser kommer att innebära
merarbete för sekreterarna, vilket täcks upp
med hjälp av Kerstin Fleischmann, som fr.om.
2008-01-01 kommer att arbeta 50 % för LUT.
- Konferens om dimensionering av lärarutbildningen (Sundsvall 16-17 oktober): bland
annat informerades om utredningen av lärarutbildningen, samt Lärarlyftet.
På konferensen diskuterades också hur de olika
lärarutbildningarna hanterat kurser på
avancerad nivå; eftersom vi i princip var de
enda som tolkat det som att studenterna skall
erbjudas valmöjligheter så föreläggs styrelsen
ett förslag till ändring, se vidare § 9.
- Den nya inriktningen Språk, kommunikation,
lek och lärande som startar vt 08 har många
sökande trots att den t.ex. inte fanns med i
katalogen. Handledarutbildningen för VFUlärare har inte lockat många sökande till våren.
- MBL-information hölls 2007-10-24. De
fackliga representanterna hade inga yrkanden.

6

Ekonomi: delårsrapport 3 + prognos 3

Beslut: styrelsen godkänner delårsrapporten
och prognosen.

7

Kursplaner:

AU90: Beslut: gäller samtliga kursplaner:
styrelsen bordlägger kursplanerna och ger
Lisbeth Ranagården i uppdrag att godkänna
dem på delegation, efter diskussion i gruppen
av lärare i utbildningsvetenskap.
Lärarroller och skolkulturer: uppdragsutbildning. Beslut: kursplanen har ännu ej
passerat Kursinfo och är inte skriven enligt
mall. Vidare finns ett par mindre fel i texten.
Styrelsen fastställer kursplanen under
förutsättning att ovanstående åtgärdas.
Grundläggande matematik: kurs inom
Lärarlyftet. Beslut: kursplanen fastställs efter
några mindre ändringar
Läs- och skrivutveckling: kurs inom
Lärarlyftet. Beslut: kursplanen återremitteras
till ansvarig lärare för genomgång.
Naturvetenskap i vår vardag: kurs inom
Lärarlyftet. Beslut: Lisbeth Ranagården får i
uppdrag att på delegation fastställa kursplanen,
efter justeringar.
Teknik i skolan: kurs inom Lärarlyftet.
Beslut: Lisbeth Ranagården får i uppdrag att på
delegation fastställa kursplanen, efter
justeringar.
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8

Tjänsteplanering

Ingrid Nilsson och Lisbeth Ranagården har
gjort en uppskattning av behovet av lärare inom
utbildningsvetenskap inför vt 08. Det finns
behov av ungefär fyra heltids lektorstjänster till,
och Lisbeth föreslår styrelsen att man går ut
utlyser tjänster enligt följande:
- en lektor med inriktning mot förskolan
- en lektor med inriktning mot läs- och skrivutveckling
- en lektor med inriktning mot lärande och
ledarskap
- en lektor med inriktning mot estetiska lärprocesser
Lisbeth får styrelsens uppdrag att formulera
underlag för tjänsterna.
Inom NO-didaktik är det otillfredsställande att
det saknas en lektor, men styrelsen vill ändå
avvakta ytterligare ett år. Under tiden ser vi
över förordnandena för de adjunkter som är
inne i utbildningen.

9

Grundnivå, avancerad nivå

Styrelsen har fått ett beslutsförslag innebärande
att examen på avancerad nivå skall gälla som
huvudprincip för inriktningar mot grundskolans
senare år samt gymnasieskolan. I utbildningen
skall ingå två självständiga arbeten om vardera
15 hp alternativt ett om 30 hp. Enligt strukturplanen är huvudprincipen två arbeten om
vardera 15 hp. Beslut: LUT:s styrelse
föreslår Lärarutbildningsnämnden (LN) att
besluta enligt ovan. Dessutom föreslås att LN
beslutar om vilken nivå som skall gälla för båda
de självständiga arbetena om vardera 15 hp.

10

Höst- eller vårterminsstart för AU 90?

Styrelsen diskuterar frågan och beslutar
att alla kurser inom AU 90 startar under
vårterminen, med start vt 09.

11 Avslutningsceremoni för lärarstudenter

Styrelsen har fått ett beslutsförslag innebärande
att avslutningsceremonin förläggs inom ramen
för ordinarie arbetstid från och med vt 08.
Beslut: styrelsen beslutar enligt förslag.

12 JÄMÅ-info

Ingrid Nilsson informerar om en konferens,
Jämställdhetens skuggor, som kommer att
hållas på Högskolan 15 och 16 oktober
2008.

13 Övriga frågor

- Freemovers: vi stänger möjligheten för
freemovers att söka våra utbildningar fr.o.m. ht
08.
- Kursplan Läs-, skriv- och matematikutveckling: Lisbeth Ranagården får på
delegation att godkänna kursplanen. Styrelsens
ledamöter ombeds lämna synpunkter till henne.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Sektionen för lärarutbildning, sektionsstyrelsen

§

Ärende

13 Övriga frågor, forts.

PROTOKOLL

Beslut eller åtgärd
- Tjänstgöring: eftersom det kommit anspråk på
ersättning för icke beordrad övertid från en av
de anställda vill Lisbeth Ranagården poängtera
att all förändring i tjänsterna ovillkorligen skall
gå via henne. Hur övertid hanteras regleras i
arbetstidsavalet; där framgår tydligt att den
skall vara överenskommen i förväg, och endast
prefekt eller motsvarande kan besluta om
övertid.
Behörigheter: inför arbetet med kurskatalogen för nästa läsår har Lisbeth
Ranagården bett Pia Fager se över behörighetskraven så att de överensstämmer med dem för
fristående kurser. Det är viktigt att behörigheterna ändras även i utbildningsplanerna.

14 Frågor till nästa möte

Inga frågor att ta med till nästa möte.

Vid protokollet

..........................................................
Marie Larsson, sekreterare

..........................................................
Lisbeth Ranagården, ordförande

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

