Bil 5:6
Verksamhetsberättelse för tiden feb 09- dec 09 för lärarutbildningen
vid Högskolan i Gävle
Verksamhetsplanen som ligger till grund för verksamhetsberättelsen utarbetades under perioden
januari-feb 09 i en dialog mellan Lärarutbildningsnämnden (LuN) och chefen för lärarutbildningen.
Berättelsen innefattade de delar av verksamheten som inte hör till LuN:s och lärarutbildningskansliets
normala arbetsrutiner och omfattar en något kortare tidsrymd än normalt eftersom kansliet upphör
fr.o.m. 20100101. Till kansliets rutinuppgifter hör bland annat arbetet med verksamhetsförlagd
utbildning, utbildningsinformation, samverkan med regionens kommuner, bevakning av utvecklingen
av lärarutbildningen nationellt, studerandekontakter, information till lärare och annan personal och
beredning av ärenden till LuN. Dessa rutinärenden sammanfattas översiktligt i ett arbetsschema sist i
verksamhetsberättelsen.
Utfallet kommenteras i tabellform med verksamhetsplanen som bas.
Följande symboler har använts
Mål

 = klart  =ej utfört  = arbetet bör fortsätta under 2010.
Ansvarig

Utfall

Chefen för LU

Ett starkt kritiskt förslag
utarbetades



Självvärdering kvalitetsarbete
inför HSV-besök 09

Resurser
Verksamhet
Arbetsgrupp LuN,
Arbetsgrupp LSO-LuK, Chef
o bitr. chef LU
chef LU, bitr.chef
LU,utbildningsled. VFU

Svante Brunåker



Arbete med
examensrättsansökningar och
masteransökan

Anita Hussenius
Tore Nilsson
Åsa Morberg

bitr. chef LU och
Chef LU Åsa
Morberg

Påbörja arbete med att anpassa
AU till grundläggande
utbildningsvetenskaplig kärna
Språkverkstad

Kristina Andersson

Chef lärarutbildning

Lärarutbildningens
kvalitetsarbete mottogs
väl
Ansökan inlämnad.
Arbetets administrativa
stöd kritiserad
Propositionen till
HUT07 starkt fördröjd

bitr. chef
LU/utbildnled.
campus
bitr. chef
LU/utbildnled.
campus

Inga medel har kunnat
utverkas



Konventets
gemensamma
utvärdering dröjer



Anita Hussenius
Åsa Morberg

Chef lärarutbildning

Ett första möte på HiG har
hållits ett andra i Uppsala
ställdes in. Positiv anda.



Pentaplus

bitr. chef
LU/utbildn.ledare
campus



Utarbeta AU2 som ges första
gången våren10

Kristina Andersson

Chef lärarutbildning

Pentaplus har under
våren 09 haft låg
aktivitet
En viss återgång till
mera kursuppdelad
form har rapporterats

Utarbeta AU3 som ges första
gången hösten 10
Kvalitetssäkra examensarbeten

Kristina Andersson
Examensarbets-gruppen
Examensarbets-gruppen

Kvalitetssäkra bedömning VFU

LSO, LLU, Studenter

Chef lärarutbildning
Chef lärarutbildning
Utbildnled. VFU

Remissvar Lärarutbildningsutredningen

Genomföra en alumnutvärdering
eventuellt i samarbete med
konventet
Undersöka samarbete inom
lärarutbildningen med Uppsala
Universitet
Kvalitetssäkra examination

Slutrapport från
Pentaplus snart klar
Arbetet har tagit flera
steg under 09 men är
inte avslutat.
Arbetsgrupp ska









tillsättas
Utförd och presenterad
för LuN

Genomföra en konsekvensutredning av vad som händer
institutionerna om delar av
lärarutbildningen läggs ned

Institutionerna

bitr. chef LU

Förbereda utv. av
samverkansrådet i linje med
utredning
Kvalitetssäkring av
lärarutbildningens utveckling
efter lärarutbildningskansliets
upphörande

Lärarutbildningskansliet, LSO

Samordnare PUX,
Chefen för
lärarutbildningen
Lärarutbildningskansliets personal


En skrivelse upprättad,
presenterad för Chefen
för UFK

Kommentarer till arbetet under 2009
Sista halvåret av 2009 har kännetecknats av stor osäkerhet vad gäller
Lärarutbildningsnämndens fortsatta mandat. I skrivande stund har den omorganisation som
Högskolan i Gävle genomgår resulterat i att Lärarutbildningskansliet i sin nuvarande form är
upplöst. Turbulensen har medfört att kansliets arbetsuppgifter på flera sätt har försinkats
eftersom mer angelägna uppdrag tagit kraft. Ett sådant, som ursprungligen inte funnits med i
verksamhetsplaneringen, är ett avslut med en noggrann formulering av de arbetsuppgifter som
inte får upphöra om god kvalitet ska kunna upprätthållas. Turbulensen och nyuppkomna
arbetsuppgifter har medfört att några av de planerade projekten inte kunnat genomföras och
andra, som masteransökan, har drabbats av infarktliknande tillstånd. Projekt som inte var
planerade har däremot utförts, så t.ex. har VFU-enheten i samråd med LSO utarbetat en
webbaserad utvärdering av VFU riktad till dels studenter, dels lokala lärarutbildare.
Nämnden kommer eventuellt att upphöra inom ett år. Eftersom nämnden har varit det
självklara beslutande organet med stor expertkompetens vad gäller frågor som berör
lärarutbildning torde dess upphörande innebära ett mycket allvarligt avbräck vad gäller
lärarutbildningens utvecklingspotential. Den typ av verksamhetsplanering som utarbetats
under flera år som grund för utveckling och kvalitetssäkring kommer därmed att upphöra
liksom denna typ av verksamhetsberättelse. Till verksamhetsberättelsen fogas nedan kansliets
arbetsschema för de rutinärenden som behandlats under året.

För Lärarutbildningsnämnden och Lärarutbildningskansliet 091210

Roy Nilsson Utbildningsledare vid lärarutbildningen

Arbetsschema höstterminer (inkl VFU) Lärarutbildningskansliet
Augusti
LuK-möte
Förberedelse terminsstart, och upprop
Aktuell information läggs ut på hemsidan
Upprop och första informationstillfälle
September
Påbörja arbetet med Programöversikter
Katalogtexter, Utbildningsbeskrivningar
VFU-info, Valhall + distansgrupper
Placeringar av studenter, reg och di



Kommentarer
VFU

VFU



Kontakter och avtal för distans
Omplacering av studenter + senare del
LSO-möte
Uppföljning av studenters val
Excellista på reg. studenter till LSO
Planeringstal
Grundutbildningsberedningen
Studeranderåd
Påbörja arbetet med kursbeställningar
Luk-möte
Se över hemsidor inför val,
Programöversikter klara
LuN
Oktober

15 oktober

November

December

Möte med Institutionskanslier
Andra informationstillfället nyantagna
Kursbeställningar klara
Valinformation 1 lunchtid kansli + studievägledare
LuK-möte
Slutkläm studentplaceringar. VFU-möte HiG-lärare
Förberedelse fakturaunderlag. Ämnen/inriktningar
kontaktas om VFU-perioderna inför Vt
Valinformation 2 lunchtid kansli + studievägledare
VAL
Grundutbildningsberedningen
Lärarutbildardag

Katalogtexter, Utbildningsbeskrivningar klara
Verksamhetsuppdrag
Budgetarbete, budgetförslag, ansökan medel
särskilda åtgärder
Studeranderåd
LuK-möte
LuN
15/11 Fakturaunderlag hos LSO, LSO-möte,
Info om VFU-perioderna till LSO
Slutgiltig variant av perioderna på hemsidan.
Länk till VFU-utvärdering skickas via e-post till
verksamma LLU samt studenter som är registrerade
på kurs med VFU. Utvärderingen är öppen v. 50-51
Utvärderingar: Hela utbildningen, Inriktningar , AU
(kursvärderingar)
Luk-möte
Granskning av inkomna fakturor
Första koll av studenters val inför Vt
Avslutning lärarprogrammet

VFU

VFU

VFU

Arbetsschema vårterminer (exkl VFU) Lärarutbildningskansliet
Januari
LuK-möte
Förslag verksamhetsplan
LuN
Information nyanställda lärarutbildare
Bearbetning av VFU-utvärdering. Omplaceringar
pga inriktningsbyten
Februari

Analysera utvärderingar
Information om examensarbetet inför AU3
LuK-möte
Studeranderåd
Besked till LSO om studenters kursval. Möte LSO

Mars

Grundutbildningsberedningen
Se över hemsidor inför val,
Ev. planera brevutskick
Luk-möte
Möte med
institutionskanslier
Slutgiltig verksamhetsplan. Uppföljning
verksamhetsplan
LuN
Valinformation 1 lunchtid kansli + studievägledare

April

Valinformation 2 lunchtid kansli + studievägledare
Luk-möte
Grundutbildningsberedningen
VFU-möte HiG-lärare. Ämnen/inriktningar
kontaktas om VFU-perioder inför hösttermin

Maj

Studeranderåd
LuN
Luk-möte
Planering för avslutning
Fakturaunderlag till LSO. Möte LSO. Info om
VFU-perioder för hösttermin lämnas till LSO
Länk till VFU-utvärdering skickas via e-post till
verksamma LLU samt studenter som är registrerade
på kurs med VFU. Utvärderingen är öppen v. 2122.

Juni

Kommentarer

Välkomstbrev
Luk-konferens avslutning
Granskning av inkomna fakuror. Bearbetning av
VFU-utvärdering
Övriga årliga konferenser:
Höst
Vår
Lärarutbildningskonventet
Lärarutbildningskonventet

Dimensioneringskonferens (HSV, Skolverk,
Utbildningseprtement)
Pentaplus
Lärarutbildningskonventet

Mittuniversitetet
Lärarutbildningskonventet
Pentaplus
Lärarutbildningskonventet

