PROTOKOLL 2009:3
Lärarutbildningsnämnden
(LuN)
Sammanträdesdatum
2009-05-19
Tid: Tisdag den 19 maj kl 09:15-15:00
Plats: Sal 21:410
Närvarande ledamöter
Elisabeth Björklund, företrädare för lärarna
Sarah Ljungquist, företrädare för lärarna
Peter Gill, företrädare för lärarna
Göran Fransson, företrädare för lärarna
Christina Hultgren, företrädare för lärarna
Micael Melander, företrädare för lärarna
Kenth Dimberg, företrädare för lärarna
Iris Attorps, företrädare för lärarna
Solveig Landar, extern representant
Jan Erik Liljergren, extern representant
Elin Eriksson, företrädare för studenterna
Janaki Strömberg, företrädare för studenterna
Övriga
Margareta Bäckström, PUX-samordnare, adjungerad
Roy Nilsson, föredragande
Carin Röjdalen, adjungerad, föredragande
Carina Franzon, sekreterare
Särskilt inbjudna:
Gert Dahlkvist, stud.administrativa avd.
Lärarutbildningskansliets chef är föredragande där ej annat anges.
Bilagor märkta med * delas ut senare.
Sammanträdets öppnande

§ 20
Sammanträdets
öppnande

Föredragningslistan

§ 21
Föredragningslistan
Bilaga: 21:1

Beslut: Föredragningslistan godkännes med tillägg om beslut
§ 26, p 14

Val av protokolljusterare

§ 22
Val av
Beslut: Ordförande samt Janaki Strömberg, företrädare för studenterna protokolljusterare
t o m § 25 p.11, därefter Elin Eriksson, företrädare för studenterna
fr o m § 25 p.12.
Föregående protokoll
Förslag till beslut: Läggs till handlingarna
Övergripande
Föredragande: Roy Nilsson
Övergripande
1. Val av arbetsgrupp för arbetet med examensrättsansökningar (bil
24:1, 24:2, bil 24:3). Diskussion följde om arbetsgruppens
sammansättning och i vilken omfattning hänsyn skall tas till den nya
organisationen. Hela högskolans personal och kompetens inom
lärarutbildningen måste inventeras inför skrivandet av examensrätter.
Beslut: Tre lärarrepresentanter utses: Christina Hultgren, Sarah
Ljungquist, Göran Fransson, en studentrepresentant:
Elin Eriksson, en extern representant utses av PuX, en sammankallande: Kristina Andersson tillfrågas.
2. Inventering av kompetenser inför ansökan om examensrätter,
rapport och beslut om fortsatt arbete: (P-inst bil 24:4, HS-inst 24:5, Ninst 24:6, CBF 24:7, T-inst 24:8).
Direktiven till arbetsgruppen diskuterades ingående. Det blir
gruppens uppgift att konkretisera och medvetandegöra hur
siffrorna knyter an till de olika områdena och få fram t ex vilka
kompetenser som saknas. Tillägg av fritidshem under p2.
3. Konsekvensanalys om HiG mister delar av sin examensrätt. (bil
24:9) Carin Röjdalen. Hur går vi vidare? Finner LuN att en ev.
handlingsplan behövs, då ämnen riskerar att läggas ned, kompetens
försvinner från HiG och lärarutbildningen och ämnesdidaktisk forskning
hotas? Diskussion följde om tillvägagångssättet att presentera detta för
högskolestyrelsen.
Beslut: Nämnden avvaktar med skrivelse till högskolestyrelsen.
Arbetsgruppen får inkludera och bearbeta detta i sitt fortsatta arbete
och återkomma i höst.
4. Hemsidan lägesrapport. Lars Asplund informerade.
5. Sökande till Lärarutbildningen. Lärarutbildningen har 25% av
antalet utbildningsplatser på HiG. Gert Dahlqvist informerade om
sökbilden.
6. Programutbud, områdesbehörigheter diskussion (bil 24:10, 24:11)
Programutbudet är oförändrat nästa år med undantag för Ma-No
senare år och kombinationsinriktningarna för gymnasiet, vilka stryks.
Idrott och hälsa måste ha en disputerad lärare. Samarbete med
Uppsala universitets lärarutbildning kommer att påbörjas inom kort.

§ 23
Föregående
protokoll
§ 24
Övergripande
Bilaga: 24:1
Bilaga: 24:2
Bilaga: 24:3
Bilaga: 24:4
Bilaga: 24:5
Bilaga: 24:6
Bilaga: 24:7
Bilaga: 24:8
Bilaga: 24:9
Bilaga: 24:10
Bilaga: 24:11

7. Rapport diskussion med studentkåren om utbildningsplan.
Roy Nilsson rapporterade om studentkårens önskemål om att
kursplaner skall ingå i utbildningsplanen.
8. Rapport VFU-system och Kronox. Roy Nilsson informerade om att
vfu-systemet kommer att behöva revideras.
II. Grundutbildningsfrågor
Föredragande Roy Nilsson
9. Rapport studentavhopp (bil 25:1).Lottie Hultgren Finnström arbetar
vidare med rapporten. Diskussion följde om kravet att kunna uppvisa
examensbevis. Gävle kommun anställer inga utan examensbevis.
Sättet att presentera examensarbeten diskuterades.
10. Kompetensutveckling från grundskolans tidigare år till förskola.
Beslut: Nämnden beslutar enligt modell 1 i bil 25:2: 1. Befintliga kurser
inom HiG:s båda inriktningar mot förskola utnyttjas. För att studenten
ska få tillräcklig omfattning på sin VFU, vilket måste betecknas som
högst väsentligt, krävs då två terminer av respektive inriktning.
Kompetensutvecklingen blir då 2 terminer för tidigarelärare och 3
terminer för 1-7 lärare.

§ 25
Grundutbildningsfrågor
Bilaga: 25:1
Bilaga: 25:2
Bilaga: 25:3
Bilaga: 25:4
Bilaga: 25:5
Bilaga: 25:6
Bilaga: 25:7

11. Utvärdering av hela utbildningen ht08 Rapport (bil 25:3).
Carin Röjdalen pekade på utvecklingsområden utifrån utvärderingsresultatet, såsom IT. Nämnden måste trycka på i detta avseende.
Bibliotekets sökfunktion finns, blackboard borde användas av alla
lärare, IT-enheten och avdelningen för datavetenskap borde kunna
användas för utveckling av undervisningen inom IT.
Utvärderingsresultatet visar att studenternas uppskattning av utbildingen har ökat för varje utvärdering som gjorts och är idag mycket
tillfredsställande.
.
12. Utvärdering AU3 ht08 (bil 25:4). Information.
13. Utkast till kursplaner med lärandemål och innehåll för värdegrund
och ledarskap i det reviderade AU 2, (bil 25:5-25:7). Diskussion följde
om poängfördelning, moment och lärandemålen. Diskussionen tas
med till AU-gruppen.
III. Forskning:
Föredragande: Carin Röjdalen
14. Rapport nämndgrupp fördelning av forskningsmedel mellan
nämnderna (bil 26:3). Carin Röjdalen informerade om tilldelning av
medel ur det särskilda anslag för ”forskning och konstnärligt
utvecklingsarbete”. LuN har erhållit 9 miljoner, varav en del riktas till
institutionerna för anställning av tre lärarutbildningsprofessorer. Behov
finns av professor i ämnesdidaktik t ex.
Beslut: Nämnden beslutar att ställa sig bakom det förslag till medelstilldelning som NT- och HVS-nämnderna också ställt sig bakom. De
föreslagna tilldelade medlen skall till en del användas till professorsrekryteringar. När Högskolestyrelsen beslutat om den interna
medelstilldelningen uppdrar nämnden åt Carin Röjdalen att gå vidare
med arbetet och föra en dialog med institutionerna om var
förstärkningar ska göras, om eventuell samfinansiering och tidsplan för
rekrytering. Det uppdras åt Carin Röjdalen att undersöka om medlen
kan reserveras om tillsättningar mot förmodan inte hinner ske under
bå 2010

§ 26
Forskningsfrågor
Bilaga: 26:1
Bilaga: 26:2
Bilaga: 26:3

15. ”Forskningsproppen” (bil 26:1) p 4.1, 6.2.1, 6.2.2, 8, 9.2, bil 1:
Forskarutbildning kan sökas inom ett smalare område vilket uppmanar
HiG att vara öppen för samarbete med andra universitet för att bedriva
forskarskolor. Kvalitet och lång-siktighet är det som gäller. Detta läggs
till handlingarna.
16. Diskussion forskningspolicy. Diskussion följde om vilka områden
LuN vill stödja.
17. Skrivelse från Edvard Nordlander för kännedom ang villkor i
samband med anslag för verksamheten i Forums ämnesdidaktik 2009.
(bil 26:2). Nämnden informerades.
IV. Pux
Föredragande: Margareta Bäckström

§ 27
PuX

Minnesanteckningar RUC-konferensen 28-29 april 2009
http://www.hig.se/filearchive/Kurs-test-o-ut-bildning/PUXProtokoll/Dokument/Minnesanteckningar-RuC-28-29april-09.doc
Rapport från mverkansrådet 090515 ang bedömningsunderlag, skoloch förskoleaktuella frågor, webbsändning av t ex examensarbeten,
streaming, videokonferenser och annan modern teknik, ventilering av
examensarbetet, lärarlyft och förskolelyft m m
V. Information
NT-nämndens sammanträde 090312:
http://www2.hig.se/organisation/utbildningschef/programkansliet/NTnamnden/protokoll_2009_1/protokoll090312.pdf
HVS-nämnden sammanträde 2009:1
http://www2.hig.se/forskning/protokollhs/protokoll%202009-1.pdf
HVS-nämnden sammanträde 2009:2
http://www2.hig.se/forskning/protokollhs/Protokoll%202009-2.pdf
Kanslibeslut LuN 5/09: Ansökan om medel för deltagande i Fagdidaktik
i bevaegelse, Danmark: Edvard Nordlander och Håkan Ahlbom
https://kanslibeslut.hig.se/visa.php?wwwhig=1&edit=1&id=2186
Kanslibeslut: LuN 6/09. Ansökan om medel för deltagande i ”Den
anden Nordiske Fagdidaktikkonference” Danmark: Temagruppen
Learning Studies genom Iiris Attorps
https://kanslibeslut.hig.se/visa.php?wwwhig=1&edit=1&id=2187
Kanslibeslut: LuN 7:09: Ansökan om medel för styrelseuppdrag i
Forskarskolan Utbildningsvetenskap, Örebro univ.: Iiris Attorps
https://kanslibeslut.hig.se/visa.php?wwwhig=1&edit=1&id=2197
Kanslibeslut LuN 8:09: Ansökan om medel för konferensdeltagande för
Pär Vilhelmson och Ann-Katrin Swärd
https://kanslibeslut.hig.se/visa.php?wwwhig=1&edit=1&id=2167
Kanslibeslut LuN 10:09: Ansökan om medel för seminarieverksamhet
Hans Rudsänger
https://kanslibeslut.hig.se/visa.php?wwwhig=1&edit=1&id=2214
Information från Lärarnas Riksförbund i Gävleborg: Den
verksamhetsförlagda utbildningen (bil 28:1)

§ 28
Bilaga 28:1

VI. Övrigt
- Grundutbildningsberedningens protokoll (bil 29:1)

- Val av representant till stipendiekommittén:
Beslut: Micael Melander, HS, valdes som representant.
- Rapport från lärarutbildningskonventet. Carin Röjdalen informerade.
-. Kriterier för tillgodoräknande vid antagn till Lp90 med inriktning
drama. Information.
Vid protokollet:

Carina Franzon
Sekreterare
Justeras:

Elisabeth Björklund
Ordförande

Janaki Strömberg t o m § 25 p.11
Företrädare för studenterna

Elin Eriksson fr o m § 25 p.12
Företrädare för studenterna

§ 29
Övrigt
Bilaga 29:1
Bilaga 29:2

