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1

Fastställande av agendan

Föredragningslistan fastställs.
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Val av justeringsperson

Ingrid Nilsson väljs till mötets justeringsperson.
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Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll godkänns efter nedanstående
diskussion.
Lisbeth Ranagården har fått svar från utbildningsnämndens
ordförande som på Lisbeths fråga bekräftar att det är ok att
styrelsen för lärarutbildningen själv kan fatta beslut kring
kursplaner för fristående kurser. Ännu inget svar från LN.
Nya musikinstrument har köpts in och rum I203 har ställts i
ordning för musikundervisningen. Lokalen ska kunna bokas
för andra ämnen om den inte används för musikundervisning.
Frågan om mönsterskolor togs upp och den kommer
antagligen att diskuteras på lärarkonventet.
Lisbeth Ranagården har skrivit till Lärarutbildningsnämnden
och bett dem att ta upp frågan om KPU, så att
lärarutbildningen ska kunna få uppdraget att utreda frågan.
Ny strukturplan har tagits fram. Beslutet kring strukturplanen
kommer att fattas i LN tillsammans med utbildningsplanerna –
eventuellt på delegation.
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4

Fattade beslut

Förslag på annons gällande anställning av universitetslektorer/
universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap med särskild
inriktning mot specialpedagogik respektive förskolans
pedagogiska arbete diskuteras. Lisbeth Ranagården ändrar i
annonsen så att även personer som har lic. utbildning kan söka
tjänsten mot förskolans pedagogiska arbete.
En sammanställning över godkända kurs- och
utbildningsplaner delas ut och diskuteras. Rubriker av formen
”UVK 1 4-6” bör användas. Ulla Palmqvist och Karolina
Nilsson gör en kursöversikt över aktuella kurser ht12.

5

Meddelanden och information

Det ekonomiska resultatet för lärarutbildningen diskuteras.
Siffrorna för 2011 visar på ett överskott när det gäller
forskning. Underskottet på grundutbildningen (2 miljoner) var
beräknat. Det sammanlagda överskottet på ca 600 000 är
tillfredsställande, och behövs för oförutsedda utgifter.
En utredning kring framtida KPU-utbildning ska genomföras,
vilket tillsammans med VFU- och mentorsutbildning medför
en smärre ökning för lärarutbildningen. Förslagsvis kommer
Monica Eklund att arbeta med detta.
Lisbeth Ranagården har kontaktat Högskoleverket för att få
besked om när besluten ska fattas för examensrätt i matematik
och Idrott och Hälsa, som Högskolan och lärarutbildningen
skickade 111015. Inga besked kring besluten har lämnats. För
program inom lärarutbildningen med start ht12 anges på
webben att programmen kommer att starta om erforderliga
beslut fattas. Om lärarutbildningen får problem med kombinationsmöjligheter kan ev. avtal med andra lärosäten tecknas.
VFU-avtalen är uppsagda, och förslag på ny ersättning från
Halmstad kommuns barn och ungdomsförvaltning är högst i
landet, 1000 kr. Diskussioner om innehåll och ersättningsnivå
pågår.

6

Yrkeslärare som vill ”yrkesväxla”

Frågan har vidarebefordrats till LN, och kommer att behandlas
vid nästa lärarutbildningsnämnd.
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Mentorsutbildning

Anki Wennergren har sammanställt information från webben
gällande hur andra lärosäten planerar när det gäller
mentorsutbildning.
Örebro: Handledar- och mentorsutbildning, magisterprogram
för lärare i förskola och skola, 60 hp, startar ht12.
Malmö: Mentorsutbildning 15 hp
Borås, Luleå och Gävle: Mentorsutbildning 7,5 hp, men
litteraturen är mera inriktad mot coaching. I Borås finns en bra
beskrivning över lärandemålen som ingår i deras
mentorsutbildning.
Ett förslag som innebär att lärarutbildningen ska arbeta mot en
magisterexamen inom mentorskap och handledning diskuteras.
Styrelsen diskuterar om förändringar till avancerad nivå ska
göras i nuvarande handledarutbildning som idag är på
grundnivå.
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7

Mentorsutbildnings forts.

Rektorerna kommer med stor säkerhet att prioritera de som
redan genomfört handledarkursen. Ett förslag är att
mentorskursen blir en påbyggnad på handledarkursen om
exempelvis tre dagar, där man tar upp de lärandemål som
anges. Kompetensprofiler finns angivna.
Beslut:
Till nästa styrelsemöte ska ett underlag tas fram för beslut
kring mentorsutbildningen. Dessutom ska det utredas om
utbildningsvetenskap kan vara huvudämne.
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Treårsplan gällande forskning och
kompetensutveckling för lärare

Två dokument delas ut och diskuteras:
1. Treårsplaner för forskning samt uppföljning
2. Förslag till fortsatt hantering av progressionen i lärarutbildningen.
Styrelsen uppmanas att läsa igenom dokumenten och lämna
synpunkter till Lisbeth Ranagården. Frågan ska tas upp till
beslut vid nästa styrelsemöte.
Den andel forskning om 30%, som tidigare varit regel på lärarutbildningen, kommer framöver att prövas från fall till fall och
ingen kan garanteras mer än den omfattning som finns i
arbetstidsavtalet (16,7%). I det nuvarande arbetstidsavtalet ska
treårsplaner finnas, och den omfattar både kompetensutveckling och forskning. Lisbeth Ranagårdens uppdrag som
sektionschef omfattar även forskningsmiljön (FULL). I detta
uppdrag ingår att följa upp att personalen genomför det som
planerats, samt att sätta löner. Lärarutbildningsnämndens
uppdrag är att fördela medel samt göra en strategisk plan över
lärarutbildningens forskning och forskningsinnehåll.
Forskningsledarens roll är uppföljning av att uppgifterna
genomförs utifrån ett vetenskapligt perspektiv.
Alla forskningsresultat måste publiceras på DIVA, vilket är ett
ansvar för varje forskare. Utbildning/genomgång behövs för
att kunna arbeta med detta uppdrag. På Högskolans bibliotek
arbetar en person som är speciellt insatt i DIVA. Lisbeth
Ranagården tar upp frågan på nästa lärarmöte.
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Hur säkras kvalitén i kurserna inom
Lärarlyftet? (kursbeskrivning, kursplan och
undervisande lärare)

Arbetet med kursplaner tar mycket tid i anspråk, eftersom de
bör granskas innan godkännande av styrelsen (eller per
delegation). Styrelsen diskuterar hur denna granskning ska
kunna genomföras. Det bör finnas olika granskningsgrupper
beroende på ämnesområdet. Styrelsen vill ta upp frågan på
nästa styrelsemöte, och eventuellt förstärka med en ämnesexpert.
Det är viktigt att lärarna inte ändrar i litteraturlistan för
kursplaner som genomförts tidigare. Policydokument för detta
ska tas vid nästa möte.
Beslut:
Frågan om granskning av kursplaner samt frågan om ett
policydokument gällande ändring i litteraturlistor tas upp på
nästa styrelsemöte.
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10

Progressionen vid lärarutbildningen

Ny strukturplan har tagits fram. Detta medför ett behov av att
arbeta fram nya kursplaner.
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Marknadsföring av lärarutbildningen?

Sjunkande antal studenter framöver innebär en ökad
konkurrens om studenter mellan lärosätena. Frågor som Varför
ska man söka till lärarutbildningen i Halmstad? är allas
ansvar, och engagerar alla lärare. Årets uppläggning av Öppet
Hus på kvällstid har inneburit svårigheter för lärarna på
lärarutbildningen att delta. Styrelsen anser att frågan bör
diskuteras vid nästa lärarmöte.
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Mönsterskolor

Enligt ett nytt förslag från regeringen blir det dels andra
förutsättningar för genomförande av VFU, och dels införande
av mönsterskolor. Lärarutbildningen måste vara förberedd för
dessa båda förslag, som eventuellt genomförs ht12. Styrelsen
diskuterar frågan, och Anki Wennergren anser att en
arbetsgrupp bör arbeta med dessa frågor, så att vi är väl
förberedda när väl besluten fattas. De som redan arbetar med
VFU på lärarutbildningen bör ingå i en sådan arbetsgrupp.
Beslut:
Styrelsen beslutar att tillsätta en grupp samt ta fram en budget.
Lisbeth Ranagården får i uppdrag att arbeta fram underlag för
detta arbete.
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Nytt VFU-avtal

Halmstad kommun har sagt upp VFU-avtalet som gällt sedan
2004. Gun Wedding och Lisbeth Ranagården arbetar med
underlag för ett nytt avtal.
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Övriga frågor

Hur behåller vi våra studenter – varför gör de avbrott?
Frågan ajourneras till nästa styrelsemöte.
Utbildningsvetenskap/UVK- kursplanernas utseende och
koordination till strukturplanerna
Lisbeth Ranagården får i uppdrag att utreda hur kurserna i
utbildningsvetenskap/UVK ser ut i relation till strukturplanerna idag och framöver, samt hur styrelsen ser på dessa
frågor. De tre utbildningsledarna ska delta i nästa styrelsemöte
och föredra hur de ser på frågorna.
Lokaler för undervisning i Bild?
Lisbeth Ranagården arbetar med att få bättre ekonomiska
resurser för ämnet Bild, men ämnet kommer antagligen inte
att kunna utvecklas på samma sätt som ämnet Musik, där
lärarutbildningen har egen lärarkompetens.
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Frågor till nästa möte

a)

Mentorsutbildning
Till nästa styrelsemöte ska ett underlag tas fram för beslut
kring mentorsutbildningen. Dessutom ska det utredas om
utbildningsvetenskap kan vara huvudämne.
b) Treårsplan gällande forskning och kompetensutveckling
för lärare
Styrelsen uppmanas att läsa igenom dokumenten och
lämna synpunkter till Lisbeth Ranagården. Frågan ska tas
upp till beslut nästa gång.
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c)

Hur säkras kvalitén i kurserna inom Lärarlyftet?
Frågan om granskning av kursplaner samt frågan om ett
policydokument gällande ändring i litteraturlistor tas upp
på nästa styrelsemöte.
d) Hur behåller vi våra studenter – varför gör de avbrott?
Frågan tas upp på nästa styrelsemöte.
e) Utbildningsvetenskap/UVK - kursplanernas utseende och
koordination till strukturplanerna
De tre utbildningsledarna ska delta i nästa styrelsemöte
och föredra hur de ser på frågorna.

Vid protokollet

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

…………………………………….

………………………………………

Lisbeth Ranagården, ordförande

Ingrid Nilsson, justeringsperson

