Protokoll 2011:5
Lärarutbildningsnämnden
(LuN)
Sammanträdesdatum
2011-09-09

Tid: Fredagen den 9 september kl 09.00-12.00
Plats: 21:410, Styrelserummet, Oden, plan 4
Närvarande ledamöter
Elisabeth Björklund, företrädare för lärarna
Christina Hultgren, företrädare för lärarna
Kenth Dimberg, företrädare för lärarna
Micael Melander, företrädare för lärarna
Göran Fransson, företrädare för lärarna
Sarah Ljungquist, företrädare för lärarna
Rasmus Lind, studentrepresentant
Övriga
Ingrid Nordqvist, adjungerad
Marie Nilsson, sekreterare
Kerstin Brannerydh, adjungerad
Tore Nilsson, § 6
Monica Langerth Zetterman, § 7
Meddelat förhinder:
Göran Isberg, extern representant
Iiris Attorps, företrädare för lärarna
Peter Gill, företrädare för lärarna
Tomas Eriksson, studentrepresentant

§1

Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare
Nämndens beslut: att utse Kenth Dimberg att jämte ordföranden justera
protokollet.

§2

Föredragningslistan
Ordförandens förslag: bifogad föredragningslista.
Nämndens beslut: Nämnden godkände föredragningslistan med följande
tillägg under övriga frågor:
-Fundering om information

§3

Genomgång av föregående protokoll
Nämndens beslut: Protokoll 2011:4 lades till handlingarna.
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§4

Revidering av utbildningsplan för Grundlärarprogrammet med inriktning
mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp, dnr 2011/915
Föredragande: Ingrid Nordqvist
Nämndens beslut:
– att kursen Engelska II för grundlärare i årskurs 4-6 ändras från avancerad
nivå till grundnivå i utbildningsplanen för Grundlärarprogrammet med
inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp. Programmet omfattar
därmed kurser om minst 45 hp på avancerad nivå.
– att fastställa den reviderade utbildningsplanen för Grundlärarprogrammet
med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp med
redaktionella ändringar.

§5

Återrapportering av kursplaner
Föredragande: Ingrid Nordqvist
Nämndens beslut:
– att uppdra åt akademichefen för respektive akademi att se till att de
kursplaner som inte är fastställda omgående fastställs och skickas till
samordnaren för lärarutbildningen (int@hig.se).
– att i de fall kursen i kursplanen har ett annat namn än vad som anges i
utbildningsplanen ändra det så att det stämmer med utbildningsplanen. Om det
i stället måste ändras i utbildningsplanen ska detta anmälas till samordnaren
för lärarutbildningen så att ändring kan göras inför nästa LuN som är den 18
oktober.
– att kursplaner och besked om ändringar i utbildningsplan ska vara
samordnaren tillhanda senast den 1 oktober.

§6

Arbetet med profilområdet samt masterexamenstillståndsansökan
Föredragande: Tore Nilsson, Ingrid Nordqvist
Nämndens beslut:
– att nämndens arbetsgrupp får i uppdrag att färdigställa underlaget inför
redovisning i högskolestyrelsen.
– att rekommendera högskolestyrelsen att inrätta profilområdet
utbildningsvetenskap vid Högskolan i Gävle enligt underlaget.
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§7

Forskningsfrågor
Föredragande: Ingrid Nordqvist
Nämndens beslut:
– att uppdra till ordförande och vice ordförande att utreda användningen av de
ej förbrukade konferensmedlen och outnyttjade forskningsmedlen.
Monica Langerth Zetterman, ny forskningssekreterare, presenterade sig.

§8

PUX
Föredragande: Kerstin Brannerydh
Nämnden tackade för informationen.

§9

Programstart ht 2011
Föredragande: Ingrid Nordqvist
Nämnden tackade för informationen.

§ 10 Alumnenkäten
Föredragande: Ingrid Nordqvist
Nämnden tackade för informationen.

§ 11 Strategidiskussion om framtida programutbud
Föredragande: Ingrid Nordqvist
Nämndens beslut:
– att uppdra till samordnaren för lärarutbildningen att initiera en diskussion
angående rekrytering till Ämneslärarprogrammet.

§ 12 Övrigt
-Christina Hultgren delade med sig av sina observationer av att
informationsflöde ibland fungerar dåligt. Dessa samordningsproblem kan gå ut
över kvaliteten i utbildningen.
§ 13 Anmälningar
1. Kanslibeslut dnr:52-833/10, Beteckning LuN 13:11, Ansökan om medel för
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deltagande i konferensen "The European Conference on Educational Research
(ECER)", 13-16 september 2011, Berlin, Tyskland
2. Kanslibelut dnr:52-833/10, Beteckning LuN 14:11, Ansökan om medel för
deltagande i konferensen "The European Conference on Educational Research
(ECER)", 13-16 september 2011, Berlin, Tyskland
3. Kanslibelut dnr:52-833/10, Beteckning LuN 15:11, Ansökan om medel för
deltagande i konferensen "Education from birth:Research, Practices and
educatioanl Policy (EECERA 2011)", 14-18 september, Genève, Schweiz

4. Kanslibelut dnr:52-833/10, Beteckning LuN 16:11, Ansökan om medel för
deltagande i konferensen "2nd International Visual Research Methods
Conference", 13-15 september 2011, Milton Keynes Open University, UK
5. Kanslibelut dnr:52-833/10, Beteckning LuN 17:11, Ansökan om medel för
deltagande i konferensen "36th Annual conference of the Association for
Teacher Education in Europe (ATEE), 24-28 augusti 2011, Riga, Lettland
6. Kanslibeslut dnr:50-1067/10, Forskningsledare för forskningsområdet
Utbildningsvetenskap inkl. didaktik och pedagogik
7. Kanslibeslut dnr:52-830/10, Anhållan om att föra över forskningsmedel
8. Kanslibeslut dnr:2011/915, Revidering av utbildningsplan för
grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och
grundskolans årskurs 1-3
§ 14 Sammanträdets avslutande
Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Marie Nilsson
Sekreterare

Justeras:

Elisabeth Björklund
Ordförande

Kenth Dimberg
Företrädare för lärarna

