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Sektionsstyrelsesammanträde 2007-05-10
Närvarande ledamöter:

Alexandra Bengtsson
AnneCharlotte Berggren
Kajsa Christensson
Malin Nilsson
Mattias Nilsson
Ole Olsson, ordförande
Moa Renström Hultgren
Monica Wiberg
Ann-Katrin Witt

Övriga närvarande:

Eva-Lotta Ekström, sekreterare

§

Ärende

Beslut eller åtgärd

1

Val av justeringsperson

Sektionsstyrelsen beslutade utse Alexandra
Bengtsson till justeringsperson.

2

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med följande
tillägg under övrigt:
Sammanställning av tjänstefördelningar

3

4

Godkännande av protokoll
07-04-13

Meddelande och delegationsbeslut

Helena Haglund har kontaktats enligt § 5
men hade inte möjlighet att delta i dagens
möte. Protokollet godkändes därefter och
lades till handlingarna.

OO informerade om att HSV´s utvärdering
av vårdutbildningar gått utmärkt. Högskolan
i Halmstad blev godkänd på både sjuksköterskeprogrammet och specialistutbildningar för sjuksköterskor. Noterades att det
var flera lärosäten som fick betyget OT, dvs
otillfredsställande, och där en ny utvärdering kommer att genomföras om ett år.

Vid något kommande sektionsstyrelsemöte
kommer Barbro Boström och Margareta
Brandorf att redogöra för hur arbetet går vidare för att bemöta de rekommendationer
HSV angett i sina utvärderingar.
En översyn av organisationen av vårdutbildningarna vid sektionen har genomförts av
en arbetsgrupp bestående av:
AnneCharlotte Berggren
Ulrica Eliasson
Inger Jansson
Irene Mårtensson
Gruppen föreslår att varje år av grundutbildningen får en ansvarig och avancerad
nivå får en ansvarig. Detta innebär fyra
årsansvariga samt en som har ett samordnande ansvar. Utöver dessa fyra föreslås det att det finns en studierektor som
ansvarar för studentärenden samt klinisk
praktik. Kollegiet delas därmed in i fyra arbetslag.
5

Sektionens kvalitetsarbete

Margareta von Bothmer informerade om
sektionens kvalitetsarbete. Sektionen har
fått både ris och ros för kvalitetsarbetet från
RÄ, ros för vårt sätt att använda oss av dialogen som process och ris för vårt systematiska arbete. Sektionen har t ex ingen
gemensam kvalitetspolicy. Kursvärderingarna diskuterades och sektionsstyrelsen
beslutade att OO tillsammans med
Margareta von Bothmer får i uppdrag att ta
fram ett förslag på ”flödesschema” – kvalitetssystem – för kursvärderingar.

4

Meddelande och delegationsbeslut, forts

Ansökningssiffrorna har gått ned i hela landet, hos oss främst inom fristående kurser.
Anledningen tros vara den goda arbetsmarknaden. Fortsätter nedgången så får
det konsekvenser, t ex så skjuts det nya
biblioteket på framtiden. IDE-sektionen står
återigen inför rationaliseringar och Marita
Hilliges har fått i uppdrag att se över högskolans organisation. Översynen ska vara
klar till sommaren.
Studentspegeln finns att hämta på HSV´s
hemsida. Högskolan i Halmstad klarar sig
ganska bra i utvärderingen även denna
gång.
Mbl-information har genomförts inför styrelsemötet. SACO yrkade på att man ser över
reglerna angående examinators uppgift att
sammanställa kursvärderingarna eftersom
man anser dem för arbetskrävande och byråkratiska.
OO informerade att han arbetar vidare med
att rekrytera någon för att arbeta med omvärldssamverkan utöver Helen Haglunds
arbete med uppdragsutbildningar.
Delegationsbesluten enligt bilagan
gicks igenom och lades därefter till
handlingarna.
Monica Wiberg meddelade att kursplanerna i Palliativ vård fastställts på delegation i enlighet med tidigare beslut.

6

Delegationsbeslut, litteraturlistor

Sektionsstyrelsen beslutade att delegera
ansvaret att fastställa litteraturlistor inför
varje termin till respektive ämnes- och programansvarig. Litteraturlistorna ska vara
fastställda senast det datum som sektionsstyrelsen beslutat om i sektionens kalendarium.

7

Kalendarium 2007

Sektionsstyrelsen beslutade efter diskussion att bordlägga ärendet.

8

Prognos, kvartal 1

Eva-Lotta Ekström informerade om sektionens prognos samt nya budget.

9

HoS ”Bolognaprojekt”

Mattias Nilsson informerade om förslaget
och konstaterade att resekostnader måste
läggas till. Beslut om projektet kommer att
tas tillsammans med övriga fördelningsbeslut vid nästa sektionsstyrelsemöte.

11

Barns hälsa 7,5 hp

Sektionsstyrelsen beslutade fastställa kursplanen.

12

Ungdomars hälsa 7,5 hp

Sektionsstyrelsen beslutade fastställa kursplanen.

13

Beteendevetenskaplig grundkurs (1-60 hp)

Sektionsstyrelsen beslutade fastställa kursplanen.

10

Internationalisering, rapport

Ulrike Kylberg informerade om organisationen av internationaliseringsarbetet vid HoS
och sitt uppdrag som koordinator av det.

14

Sociologi 30 hp

Sektionsstyrelsen beslutade återremittera
kursplanen.

15

Kommunikation och relationer
inom omvårdnad, 7,5 hp

16

17

Ledarskap och personlig
assistans, 7,5 hp

Säkerhetspolitiska grunder
7,5 hp

Sektionsstyrelsen beslutade fastställa kursplanen.

Sektionsstyrelsen beslutade fastställa kursplanen.

Sektionsstyrelsen beslutade återremittera
kursplanen.

18

Övrigt
Sammanställning av tjänstefördelningar

Malin Nilsson undrade om man kunde
underlätta arbetet med tjänstefördelningarna genom att inte göra någon personlig
sammanställning och lämna ut till lärarna
vid terminens mitt. Istället skulle lärarna under april/oktober fylla i hur tjänstefördelningen ser ut då. Tyvärr är det inte möjligt
eftersom tjänstefördelningarna används
som ekonomiskt underlag redan från terminsstart.
Vid protokollet

Eva-Lotta Ekström
Justeras

Alexandra Bengtsson

Ole Olsson

