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Beställning av utveckling och bemanning av valbara kurser i
Allmänt utbildningsområde 3 hösten 2010.

Vid Lärarutbildningsnämndens möte den 4 februari beslutades att fyra valbara kurser ska ges i
Allmänt utbildningsområde 3 för studenter i Lärarprogrammet antagna 2007. Varje kurs på
7,5 hp ges på halvfart och studenterna väljer två kurser som läses parallellt. Kurserna ges
samtidigt under senare delen av terminen. Höstterminen för lärarstudenterna börjar vecka 31
så de valbara kurserna ges vecka 41-50.
LuN antog AU-gruppens 1 förslag som såg ut som följande:
• Ledarskap och värdegrund 7,5 hp
• Barn och ungdomar i behov av särskilt stöd, barn i riskzonen 7,5 hp
• Hållbar utveckling 7,5 hp
• Internet som resurs för lärande 7,5 hp
Ovanstående namn på kurserna är att se som arbetsnamn. I kursutvecklingen ingår att ge kursen
ett relevant namn.

Från Akademin för utbildning och ekonomi beställs
Ledarskap och värdegrund. Kursen är en fördjupning av de två kurser om värdegrund och
ledarskap som nu ges i AU2. Därför bör de som nu arbetar med den kursen involveras i
kursutvecklingen av fördjupningen. Samarbete bör sökas med Akademin för hälsa och
arbetsliv (Idrott och hälsa) som nu också är delaktiga i ledarskapskursen i AU2.
Barn och ungdomar i behov av särskilt stöd, barn i riskzonen. Beställningen riktas till
ämnesavdelningen i Pedagogik, där specialpedagogisk kompetens finns, med uppdrag att söka
samarbete med Hjördis Flodström Enquist vid Akademin för hälsa och arbetsliv.
Internet som resurs för lärande. Beställningen riktas till ämnesavdelningen i Didaktik med
uppdrag att söka samarbete med datavetarna vid Akademin för teknik och miljö.
Tidsplan
Kurserna ska finnas möjliga att söka på www.studera.nu med sista ansökningsdatum den 15 april
2010. Namnet på kursen samt kurskod och anmälningskod måste då vara klara senast en månad
innan. Kursplanerna ska vara klara och fastställda innan vårterminens slut. Slutgiltigt namn på
kursen samt anmälningskod meddelas till Carina Franzon (cfn@hig.se) senast den 15 mars.
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