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Sektionsstyrelsesammanträde 2006-05-24
Närvarande ledamöter:

AnneCharlotte Berggren
Mariana Kannussaari
Mattias Nilsson
Ole Olsson, ordförande
Josefin Samson
Monica Wiberg
Ann-Katrin Witt

Anmält förhinder:

Karin Hellegren
Malin Nilsson
Kristin Sörensson

Övriga närvarande:

Eva-Lotta Ekström, sekreterare

§

Ärende

Beslut eller åtgärd

1

Val av justeringsperson

Sektionsstyrelsen beslutade utse Ann-Katrin
Witt till justeringsperson.

2

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med följande
tillägg under Övrigt:
•
•

•
•
•
3

Utbildningsplan Medie- och
kommunikationsvetenskapligt program – inriktning Medieproduktion
Utbildningsplan Medie- och
kommunikationsvetenskapligt program – inriktning Strategisk kommunikation
Kursplan Ekonomi och förvaltning,
5p
Litteraturlistemall
Genuine Text

Godkännande av protokoll från
Sektionsstyrelsesammanträdet
2006-04-19
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

4

Uppföljning av fattade beslut

Mattias Nilsson informerade om uppdraget
det haft i samband med utseendet av ny
prorektor.
Ole Olsson informerade om att två kompetensförsörjningsjobb inrättats på sektionen,
en institutionssekreterare samt en medieutvecklare.

5

Meddelanden och delegationsbeslut
Ole Olsson informerade om att diskussionerna
ang samarbeten fortsätter med olika lärosäten.
Lillemor Hallberg, Ole Olsson, Barbro Boström,
Marita Hilliges och Sven-Åke Hörte har varit i
Örebro för att diskutera samarbete inom vårdområdet med anledning av det tidigare avtalet.
En mindre arbetsgrupp ska tillsättas för att utarbeta ett förslag till avtal under hösten. OO ska
utse deltagare från oss, 2 lärare + 1 student.
Det diskuteras även ett samarbete med Jönköping. Där gäller det hela det samhällsvetenskapliga området inklusive vård. Sven-Åke Hörte
håller i det pågående inventeringsarbetet.
Mbl-information har genomförts inför sektionsstyrelsemötet. Lärarförbundet yrkade på att
beslutet i §7 endast blir förlängning på ett år och
att en utvärdering genomförs.
AnneCharlotte Berggren informerade om att en
administrativ översyn pågår på skolan. Ett flertal
intervjuer har genomförts av sk brukare och
producenter.

7

Ärende angående förlängning
av projektanställningar som
kombinationstjänstlärare
Inger Flemme föredrog ärendet. Bl a redogjorde hon för den utvärdering som gjordes
i juni 2004 av Jonas Runemark. Det har
även skrivits en magisteruppsats med titeln
Nurse descriptions of their commisson as
head preceptor. Utöver detta så har det under hösten 05 samlats in enkäter från huvudhandledare, handledare och studenter.
Dessa ska nu sammanställas av Anders
Holmén på landstinget.

Efter diskussion beslutade sektionsstyrelsen att förlänga projektanställningarna som
kombinationstjänstlärare enligt förslaget,
tom 2009-06-30. Under det första året av
denna förlängning ska en utvärdering av
projektet genomföras.
6

Bologna

Den 15 september ska alla kurser vara
nivåbestämda, dvs det ska anges om de är
på grund- eller avancerad nivå.
Det man får titta mest på är troligtvis om
kurser på C-nivå eventuellt ska klassas
som avancerad nivå.

9

Prognos kvartal 1

Eva-Lotta Ekström redogjorde för prognosen efter första kvartalet. Prognosen baseras på att sektionen inte kommer att klara
sitt uppdrag, dvs underprestera ca 100 åpl
inom sam/hum området.

10

Val av vice ordförande

Sektionsstyrelsen beslutade utse AnnKatrin Witt till vice ordförande.

11

Mötestider

Följande mötestider för höstterminen
fastställdes:
onsdag 6 september
onsdag 27 september
torsdag 2 november
måndag 11 december

12

Ansökningsstatistik

Ansökningssiffrorna gicks igenom och
därefter diskuterades vad som kan göras åt
de vikande siffrorna. Annonsering om att
det finns lediga platser kommer att göras i
bl a Metro och på nätet.

14

Inställande av kurser ht 06

Sektionsstyrelsen beslutade att föreslå rektor att ställa in följande kurser:
•
•
•

Populärkulturella arenor och unga
människor, 20 p
Breddmagistern i Utrednings- och
utvärderings metodik i offentlig förvaltning
Kardiologisk vård med inriktning mot promotion och prevention, 10 p ½-fart

•

Barn och ungdomars hälsa och ohälsa 10
p ½-fart distans. OBS endast den fristående
kursen som ges i mån av plats.

•

Att lära på högskola 5 p

13

Utökning av anställning

Sektionsstyrelsen beslutade att utöka Annika
Wing-Hörnfalks anställning från 50% till 100%
från och med 060701 och tillsvidare.

16

Övrigt
Utbildningsplan Medie- och
kommunikationsvetenskapligt
program – inriktning Medieproduktion
Sektionsstyrelsen beslutade godkänna utbildningsplanen.
Utbildningsplan Medie- och
kommunikationsvetenskapligt
program – inriktning Strategisk
kommunikation
Sektionsstyrelsen beslutade godkänna utbildningsplanen.
Kursplan Ekonomi och förvaltning, 5 p

8

OO fick på delegation att fastställa
kursplanen.

Litteraturlistemall

Sektionsstyrelsen beslutade att fastställa
Monica Wibergs förslag till mall för litteraturlistor vid HoS enligt bilaga1.

Genuine Text

För att kunna använda Genuine Text så
måste man kontakta Tina Skytt för att få
ett lösenord. Diskuterades om det är möjligt för studenterna att själva kontrollera
sina arbeten innan de lämnar dem ifrån
sig?

Ansökan om medel till kursutveckling av Modulbaserad
utbildning i hållbar utveckling

Sektionsstyrelsen beslutade bordlägga
ärendet då man saknade en utförligare
beskrivning av ärendet.

15

Utbildningsutbudet 07/08

Eftersom en del underlag saknas och
många har kommit in så sent beslutade
sektionsstyrelsen att ge OO på delegation
att arbeta vidare med detta.
Vid protokollet

Eva-Lotta Ekström
Justeras

Ole Olsson

Ann-Katrin Witt

