HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Sektionen för lärarutbildning
Sektionsråd

PROTOKOLL 3/2014
fört vid sammanträde
2014-04-23

Datum

2014-04-23

Tid

Kl. 13.00-16.00

Plats

Q161

Närvarande ledamöter

Cecilia Kjellman, sektionschef, ordförande
Monica Eklund, lärarrepresentant
KG Hammarlund, lärarrepresentant
Lars Kristén, lärarrepresentant
Ingrid Nilsson, lärarrepresentant
Håkan Cajander, T/A-representant
Kristoffer Svensson, studentrepresentant

Övriga närvarande

Ulla Palmqvist, sekreterare

Ej närvarande

Monica Karlsson, lärarrepresentant
Ewa Wictor, lärarrepresentant
Erik Samuelsson, studentrepresentant
Martin Extor, studentrepresentant

§

Ärende

Beslut eller åtgärd

1

Fastställande av agendan

Agendan fastställs.

2

Val av justeringsperson

Lars Kristén väljs till mötets justeringsperson.

3

Föregående mötes protokoll

MBL har genomförts med de fackliga representanterna.
Protokollet läggs till handlingarna.

4

Fattade beslut

Beslut är fattade för kursplaner enligt utdelad lista.
Framöver vill Cecilia att det blir en infasning i förhållande
till tiderna för att kurs- och utbildningsplaner ska vara
fastställda.
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Meddelanden och information

Rektors ledningsråd
Tre informationsmöten kring den nya sektionen har
genomförts av Mats Ekholm. Personalen inom de sektioner
som är berörda har framfört sina synpunkter kring
organisationsförändringen. Rektor har presenterat förslaget,
och därefter har alla anställda på sektionerna för HUM, HOS
och LUT fått möjlighet att ha synpunkter på förslaget. Mats
Ekholm har också presenterat förslaget på Högskolestyrelsens
möte 140411. Efter MBL kommer rektor att fatta beslut, och
därefter fattar Högskolestyrelsen beslut om frågan.
Arbetsgrupper ska därefter tillsättas för arbete med bl a
forsknings-, utbildnings- och administrativa frågor.
Tjänster
3 nya tjänster inom lärarutbildningen kommer inom kort
att läggas ut.
Övningsskolor
Universitets- och högskolerådet har inbjudit högskolor med
tillstånd att utfärda förskollärar-, grundlärar-, ämnesläar- eller
yrkeslärarexamen att ansöka om deltagande i försöksverksamhet med Övningsskolor. Lärarutbildningen har skickat
in ett förslag, som innehåller både Vi-dagar och Co-teaching.
Teach for Sweden
Utbildningen tar mycket extra tid. Den senaste frågan som
uppkommit är synpunkter kring om man ska utföra
examensarbetet inom ämnet. Det är viktigt att ha en
gemensam syn på kvalitetskraven, och därför har vi täta
kontakter med Karlstads universitet.
KPU
En arbetsgrupp har tillsatts av rektor kring de nya platser vi
fått till LUT där särskilt KPUär i fokus då dessa platser är
mest problematiska. Gruppen leds av vicerektor Pernilla
Nilsson. På senaste personalmötet diskuterades möjligheter
kring inspiration och nytänkande.
Forskning
Vi har inget svar ännu på vår ansökan om Framtidens
lärande.
Samverkan
Håkan beskriver de uppdrag som är aktuella, bl a
Näktergalen och fyra kurser som ska genomföras som
forskningscirklar
Information från studenter
Inga specifika frågor att ta upp.
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Kursplaner

Dokumentet ”Arbetsgång och kvalitetssäkring kursplaner
på LUT” har reviderats, och skickats in till FUN. Det är
viktigt att innehållet i dokumentet överensstämmer med
verkligheten, och Cecilia ber om sektionsrådets synpunkter.
Många kursplaner ska godkännas på två sektioner, vilket
bör tas med vid tidsplaneringen.
Kristoffer tar upp formuleringen ”Kriterierna ingår i en
kursbeskrivning, vilken görs tillgänglig på Blackboard två
veckor före kursstart”. Kurser som genomförs via SET läggs
inte ut på Blackboard, och Kristoffer tycker att det är
underligt att man inte har ett gemensamt sätt att
genomföra kurserna. Cecilia påtalar att studenter har
möjlighet att lyfta frågan, t ex vid kursvärderingar.

7

Verksamhetsplanen
Verksamhetsuppdrag 2014

Hela ledningsgruppen för LUT har deltagit i arbetet med
Verksamhetsplanen. Både LUT, HUM och HOS ska skriva
en treårig Verksamhetsplan, men sektionerna ska avvakta
med arbetet tills organisationen av den nya sektionen är
klar. KG påtalar att det är för sent att i maj 2014 fatta
beslut kring en verksamhetsplan för 2014.
Vidare
påminner KG om att beslut redan fattats av
Högskolestyrelsen för att avsätta tillräckliga medel för
forskning på LUT och HUM.
Kompetensutvecklingen har höjts från 15 % till 18%, där
även forskning kan ingå. Det första året för det nya
arbetstidsavtalet är en försöksverksamhet, och problematik
kring dessa frågor har beskrivits. Tydliga nyckeltal kommer
att läggas in i Verksamhetsplanen framöver. Ett mål för hur
stor procent av lärarna som har genomfört
Högskolepedagogisk
kurs,
kan
även
ingå
i
Verksamhetsplanen. Frågan om självregistrering ska tas
upp längre fram.
Utbildningsdepartementet har tillsatt en utredning kring
att slå samman åk 7-9 och gy. Vi avvaktar därför med
planeringen av dessa utbildning tills detta beslut fattats.
Vid tidigare sektionsråd har en koppling mellan FUSen och
Verksamhetsplanen diskuterats. Någon inledande mening i
Verksamhetsplanen kommer att läggas till, så att exempelvis
innovation och forsknings- och utvecklingsstrategi lyfts
fram.
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Nya platser till lärarutbildningen

Utöver de platser som redovisades vid förra sektionsrådet,
har lärarutbildningen fått 20 extra platser till en 1-årig
vidareutbildning för förskollärare i F-klass till grundlärare
F-6. Om vi får studenter till alla dessa nya platser, blir det
en 30%-ig ökning för lärarutbildningen. Sektionsrådet
diskuterar möjligheten att rekrytera studenter till alla dessa
platser. Ett sätt är att finna kopplingar mellan de olika
utbildningarna ”Korta vägen” och ”Utifrånkommande
akademiker”.

9

Examensarbeten i ämneslärarutbildningen

Våren 2015 ska de första examensarbetena genomföras i
den nya lärarutbildningen. Sektionsrådet diskuterar den
planering som krävs, bl a kring progression, handledare
i utbildningsvetenskap/övriga ämnen samt arbetet med
upsatser. Det är viktigt att ha en dialog med övriga
program. Ämneslärargruppen kommer att ta fram förslag,
för beslut i sektionsrådet. Frågan ska diskuteras på
uppstartsmötet 20-21 aug. Framöver bör även
uppstartsmötena mellan LUT och HUM koordineras.

10

Mötestider ht14

Nästa sektionsråd avslutas med lunch. Sektionsrådet
beslutar om följande mötestider för ht14:
140910 13-16
141015 13-16
141204 13-16

11

Övriga frågor

Studenters stödplaner
Ingrid informerar om de stödplaner som Karolina Busic på
SA arbetar med. Karolina har fått besked från DO att
studenter kan anmäla HH, om en student fortfarande har
stödbehov efter att alla åtgärder genomförts enligt
stödplanen. Det är därför viktigt att alla åtgärder som utförs
på HH i ett visst ärende dokumenteras. Ingrid ska maila ut
denna information till alla lärare på lärarutbildningen.
Ingrid ska återkomma med beslut från DO.
Tillsynsuppdrag om tillgodoräknanden
Vid uppdraget som genomfördes ht13 anmärktes på
rutinerna kring ankomststämpling. Ett ärende hade senare
ankomststämpel än beslutsdatumet. KG påminner om att
lärare bör hänvisa studenter till Servicecenter, så att
dokumenten ankomststämplas där. På dokumentet bör det
stå att dokumenten ska skickas till Servicecenter. Ett mail
bör skickas till SA, så att det klart framgår vart blanketten
ska skickas.
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Övriga frågor forts.

Översyn av verksamhetsstödet
Håkan anser att processerna kring denna översyn bör tas
upp på nästa sektionsråd, och kopplas till Verksamhetsplanen. LUTs adm grupp ska få information 140424.
Tillsättande av Rekryteringsgrupp
Högskolans ledning vill att LUT tillsätter en
Rekryteringsgrupp, som blir pilotgrupp på HH. Gruppen
ska bl a bestå av sektionschef, bitr sektionschef och
intendent. Två lärarrepresentanter ska också ingå i gruppen
(en för grundlärare och en för ämneslärare). Cecilia föreslår
att Monica Eklund blir representant för ämneslärare och
utbildningsvetenskap, vilket deltagarna samtycker till.
Tvärvetenskapligt perspektiv på volleyboll
Lars beskriver ”Tvärvetenskapligt perspektiv på volleyboll”,
ett samarrangemang mellan HH och Halmstad kommun.
Inbjudan kommer att skickas till Jessica Hietasaari
Andersson för att läggas ut på Facebook, och till Ewa
Wictor för information till deltagarna i Näktergalen.
Seminarium
Håkan informerar om att Helene Timperley kommer till
lärarutbildningen på fm 140819.

12

Frågor till nästa möte

-

Nya tjänster
Övningsskolor
Teach for Sweden
Ansökan Framtidens lärande
Frågan om självregistrering
Översyn av verksamhetsstödet
Internationalisering i samband med kursstart

På HOS skickas staffmail (med länk till föregående
protokoll) några dagar innan dagordningen fastställs, med
möjlighet för personalen att föreslå frågor. LUT kommer
att använda samma metod inför sektionsråden.

Vid protokollet

Justeras

……………………………………………
Ulla Palmqvist, sekreterare

……………………………………………
Lars Kristén, justeringsperson

……………………………………………
Cecilia Kjellman, ordförande
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