Utseende av arbetsgrupp för arbetet med examensrätter

Bil 24:2

Protokollsutdrag från protokoll 2009:1
2. Arbetet med ansökan av examensrätter och profilering (bil 5:2). Nämnden uppmanar varje
institution att inventera kompetens och kravuppfyllelse enligt utredningens kriterier samt undersöka
möjligheter till samarbete med annat lärosäte för att nå masternivå i de inriktningar där detta inte är
möjligt internt. Inventeringsarbetet utmynnar i ett förslag med motivering till ansökan om
examensrätt(-er) i någon/några av de ålderskategorier och ämneskombinationer som utredningen
föreslår.
Beslut: Nämnden beslutar efter det reviderade förslaget med tillägget att en strukturerad uppmaning
med tydliga direktiv ska delges institutionerna.

Citat: Bilaga 5:2

Till Lärarutbildningsnämnden vid Högskolan i Gävle
I Lärarutbildningsutredningen HUT 07 föreslås att samtliga lärarutbildningar ska
ansöka om nya examensrätter. Examensrätterna skall sökas på ämnesnivå vad gäller
grundskolans senare år och gymnasiet.
Arbetet med att förbereda ansökan av examensrätter bör starta redan under våren 09
Lärarutbildningsnämnden föreslås besluta att:
Nämnden uppmanar varje institution vid Högskolan i Gävle att inventera kompetens och
kravuppfyllelse enligt utredningens kriterier samt undersöka möjligheter till samarbete med annat
lärosäte för att nå masternivå i de inriktningar där detta inte är möjligt internt. Institutionerna erhåller
från Lärarutbildningskansliet en tydlig struktur över vilka kompetenser som skall säkras.
Inventeringsarbetet utmynnar i ett förslag med motivering till ansökan om examensrätt(-er) i
någon/några av de ålderskategorier och ämneskombinationer som utredningen förselår.
Ett tidsschema är svårt att ange innan regeringen lagt sin proposition. Inventeringsarbetet bör dock
vara klart till maj då en arbetsgrupp ur nämnden bestående av en representant för vardera HS, N och Pinstitutionerna, en kommunrepresentant en studeranderepresentant samt biträdande chefen för
lärarutbildningen sammanställer och bedömer rimligheten i de institutionsförslag som lämnats till
gruppen. I arbetsgruppens uppgifter ingår att kontakta samtliga institutioner för att klarlägga att alla
har uppmärksammats på inventeringsarbetet.
Arbetsgruppen lämnar till nämndens första höstmöte 09 förslag på de examensrätter som bör sökas.
Om den officiella tidsplanen kräver det beslutar Lärarutbildningsnämnden under första höstmötet om
förslaget som ska lämnas till Högskolestyrelsen och Högskolestyrelsen beslutar under hösten om vilka
examensrätter HiG ska gå in med. Om den officiella tidsplanen medger längre arbetstid för de olika
stegen anpassas tidsplanen ovan till detta. Nämnden utser under sitt marsmöte ledamöter i
arbetsgruppen.
För Lärarutbildningskansliet 090206
Roy Nilsson Chef för lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle
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Förslag 090519:
Lärarutbildningsnämnden föreslås utse arbetsgruppen enligt ovan med den skillnaden att
arbetsgruppen utses under majmötet samt att en särskilt arvoderad ordförande (se ansökan
särskilda åtgärder) i arbetsgruppen sammankallar och utarbetar ett skriftligt underlag som ska
ge basen för den förenklade ansökningsprocedur som föreslagits av HSV . Arbetet redovisas
första gången vid novembermötet 09.

För lärarutbildningsnämnden 090506
Roy Nilsson chef för lärarutbildning

