PROTOKOLL 2005:5
Lärarutbildningsnämnden

(LuN)
Sammanträdesdatum
2005-10-25
Tid: Fredagen den 25 november 2005, kl 09:00-15:00
Plats: 21:410, Oden
Närvarande ledamöter
Carin Röjdalen, företrädare för lärarna
Bengt Nilsson, företrädare för lärarna
Christina Hultgren, företrädare för lärarna
Olof Sundqvist, företrädare för lärarna
Roy Nilsson, företrädare för lärarna
Åsa Morberg, företrädare för lärarna
Camilla Hjalmarsson, företrädare för studenterna
Vakant, företrädare för studenterna
Berndt Nordberg, extern representant
Jan Erik Liljergren, extern representant
Margareta Bäckström, PUX-samordnare, adjungerad
Kristina Andersson, sekreterare förmiddagen
Liss-Britt Landén, sekreterare eftermiddagen
Bengt Schüllerqvist, föredragande
Särskilt kallade:
Kristina Andersson, § 42:3, §43:1b
Liza Bratt, § 42:3
Maria Strand Öman, §42:3, § 43:4
Lottie Hultgren Finnström, § 43:4
Ej närvarande:
Lottie Hultgren Finnström
Inger Olars

Sammanträdets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Carin Röjdalen.

§ 38
Sammanträdets
öppnande

Föredragningslistan
§ 43:4 lyftes fram i direkt anslutning till § 42:3 eftersom Maria
Strand Öman, särskilt kallad, föredrog båda dessa punkter.

§ 39
Föredragningslistan
Bilaga: 39:1

Val av protokolljusterare

§ 40
Val av
protokolljusterare

Beslut: Ordförande samt Camilla Hjalmarsson
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Föregående protokoll
Beslut: Läggs till handlingarna

§ 41
Föregående
protokoll

I. Övergripande
Föredragande: Bengt Schüllerqvist

§ 42
Övergripande

Uppföljning av gårdagens möte. Berndt Nordberg menade att det är
uppenbart att samarbetet mellan institutionerna är allt annat än vad
man skulle önska. Detta bristande samarbete utgör en spärr för
vidare utveckling. Nordberg undrade om LuN bör göra rektor uppmärksam
på problemet med institutionssamarbetet, eftersom det är den enda
instans som har makt och mandat att agera. Jan Erik Liljergren stödde
Nordberg och menade att diskussionen den 24 november var på en
alldeles för låg nivå.
Diskussionen visade att ledamöterna var tveksamma om möjligheterna
till ett gemensamt agerande. De båda externa ledamöterna meddelade
att de avser att uppvakta rektor och beskriva problematiken.
Nämnden i sin helhet tog inget beslut i ärendet.
Skrivelse från Liza Bratt. HiGs jämställdhetssamordnare Liza Bratt
föredrog ärendet utifrån sin skrivelse. Nämndledamöterna ställde
frågor kring och diskuterade förslaget.
Beslut: Nämnden anser att det är viktigt att göra jämställdhetsinsatser
för män i lärarutbildningen. Nämnden fann att skrivelsen behöver utvecklas för att kunna leda till beslut.
Nämnden uppmanar därför Liza Bratt att inkomma med en ny ansökan som är bättre underbyggd vad gäller:
a. erfarenheter från tidigare likartade nätverk vid HiG
b. den forskning som finns i ämnet, samt
c. de erfarenheter som gjorts vid andra lärosäten
Nämnden anser också att projektet bör vara mer fokuserat på rekrytering av manliga studenter till lärarutbildningen, och att alternativa
projekt måste övervägas.
NT-spåret. Maria Strand Öman gav information om NT-spåret.
Strand Öman har övertagit projektledaruppdraget som är på 50%.
En webbsida är under utveckling samt ett tryckt informationsmaterial.
Projektet bör avrapporteras med jämna mellanrum till LuN. Däremellan
kan LuN/LuK får fortlöpande information i och med att Roine Lindgren,
utbildningsledare för lärarprogrammet på distans, sitter med i NTspårets arbetsgrupp.
Bolognaprocessen. Rapport gavs från lärarutbildningskonventets
arbete med en för alla lärosäten gemensam linje. Ett arbetsmaterial
från konventet delades ut på mötet. Förslaget kommer att diskuteras
inom konventet 1 december. Den som har synpunkter på förslaget
ombedes meddela Schüllerqvist eller Röjdalen dessförinnan per email.
Beslut: Förslaget till handlingslinje för LuNs bolognaarbete godkändes,
med tillägget att samarbete även är möjligt med andra lärosäten än de
som ingår i Pentaplus samt Mittuniversitetet.
Skrivelse från rektor
Beslut: Lades till handlingarna.

II. Grundutbildningsfrågor
Föredragande: Roy Nilsson
Prioriteringar vad gäller intag till lärarprogrammet 60p
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§ 43
Grundutbildningsfrågor
Bilaga 43:5

Beslut: Vid intag till lärarprogrammet 60p hösten 2006 kommer
prioriteringar att göras: Till inriktning mot ämneslärare prioriteras:
1. matematik, naturvetenskap
2. språk där svenska eller engelska är huvudspråket
Till inriktning mot yrkeslärare prioriteras teknik.
Revisionsprocessen
a. Förslag om målbilder i utbildningsplanen. Bengt Schüllerqvist
meddelade att grundutbildningsutskottet har ställt sig bakom förslaget med de fem målbilderna men att man menar att arbetet krävs
för att hitta lämplig språklig utformning. Institutionsrepresentanterna
i utskottet är beredda att arbeta vidare med text om målbilderna.

Bilaga 43:1

Beslut: LuN stödjer det fortsatta arbetet med målbilder.
b. Diskussionsunderlag rörande innehåll i AU-terminer. Roy Nilsson
och Kristina Andersson presenterade två förslag på uppläggning av
Allmänt utbildningsområde. Nilsson utgick från den struktur och det
innehåll som HiG har idag och visade på möjligheter med den uppläggningen. Andersson utgick från en mer tematisk uppläggning där
fokus för första terminen skulle vara barnet/eleven och lärandet.
Fokus för den andra terminen skulle vara lärarens roller innehållande
en tydlig ledarskapsutbildning.
Beslut: LuN stödjer det fortsatta arbetet med att utveckla och konkretisera dessa två förslag.
c. Diskussionsunderlag rörande kursstrukturen inom AU. Schüllerqvist
visade tre möjliga modeller att organisera AU-terminerna på. I alla förslagen ingår ett gemensamt lärarlag för terminen. Det första förslaget
innehåller kurser formellt fristående från varandra, som idag. I det
andra förslaget utgör tio poäng en gemensam tematisk kurs, medan
övriga 10 poäng utgörs av fristående kurser om vardera 5 poäng.
I det tredje förslaget utgör hela terminen en sammanhållen kurs med
inslag av projektorganiserade studier samt kortare kursmoment.
I diskussionen framhölls att fler än tre institutioner kan komma att
delta i arbetet med att utforma framtidens AU.
d. Beslut om riktat mentorskap. Roy Nilsson föredrog förslaget om att
inrätta en funktion med riktat mentorskap för lärarstuderande med
särskilda behov.

Bilaga 43:2

Beslut: LuN biföll förslaget.
Förslag till förändring i utbildningsplan som möjliggör vårintag till
Inriktning Nv-Teknik mot förskola

Bilaga 43:3

Beslut: Förslaget godkändes.
Beslut angående förkunskapskrav i kurs med vfu samt antalet
resttillfällen.
Beslut: Förslaget godkändes med tillägget att efter första tentamenstillfället skall möjlighet ges att byta examinator och lokal lärarutbildare.

Bilaga 43:4
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Rapport från arbetsgrupp inom Pentaplus som utvärderar examensarbeten.
Christina Hultgren rapporterade. Ordföranden tackade för rapporten och
menade att gruppen kommit långt i sitt arbete på kort tid.
III. Forskningsfrågor
Föredragande: Bengt Schüllerqvist

§ 44
Forskningsfrågor

Beslut om fördelning av forskningsmedel inför 2006. Schüllerqvist
presenterade två förslag, ett där medel till professur i religionsdidaktik med didaktisk inriktning var avsatta (Schüllerqvists förslag),
ett där sådana medel saknades (forskningsberedningens förslag).
Pga att HiG fått stora projektmedel som skall motfinansieras, och
dessa forskningsprojekt ännu ej kunnat precisera sina motfinansiesingsönskemål, föreslog Schüllerqvist att LuN delegerar till sin ordf
och vice ordf att fatta det slutliga medelsbeslutet i enlighet med de
riktlinjer som finns i hans förslag och enligt diskussionen vid sammanträdet. Om medel visar sig tillgängliga, utöver de som finns i
Schüllerqvists förslag skall dessa fördelas mellan de tematiska forsknings- och utvecklingsgrupperna, som enligt LuNs tidigare beslut,
skall prioriteras.

Bilaga 44:1

Beslut: Nämnden beslöt att medel avsätts till professuren i enlighet
med Schüllerqvists förslag. Mot beslutet reserverade sig Berndt Nordberg
och Bengt Nilsson. Nämnden beslöt att delegera till sin ordförande och
vice ordförande att ta det slutliga beslutet om medelsfördelning i enlighet med de riktlinjer LuN antagit. LuN beslöt också att projektledarna
för de tematiska forsknings- och utvecklingsgrupperna under våren
skall kallas till ett möte med forskningsberedningen.
Rapport rörande forskarskola och mastersutbildning inom Pentaplus,
samt forskarutbildning vid Mittuniversitetet. Bengt Schüllerqvist rapporterade om samtal med Karlstads universitet rörande samarbete kring
mastersutbildning samt Örebro universitet och Mittuniversitetet
rörande forskarutbildning.
IV. PUX
Föredragande: Margareta Bäckström

§ 45
PUX

Rapport från PUX samverkansråd. I samband med rapporten framhölls att PUX logga inte fått den breda användning som är önskvärt.
Beslöts att diskutera med prefekterna möjligheten av att en mindre
variant av loggan kan användas i institutionerna kontakter med
regionens skolor.

Bilaga 45:1

Kommunal representation i nämnd och utskott.

Bilaga 45:1, s 4

Beslut: LuN beslöt ställa sig bakom förslag från PUX rörande externa
representanter i LuN (som skall fastställas av HiGs styrelse.
Förslagen till utskottsledamöter fastställdes. En vakans har dock uppstått i PUX AU genom att representanten för Sandviken lämnat sitt
uppdrag. En ny kommunal representant skall utses vid nästa LuNmöte efter nominering av kommunerna.
PUX verksamhetsplan för 2006. Tid fanns ej för diskussion av denna.

Bilaga 45:2

Beslut: Nästa LuN-möte inleds med diskussion av verksamhetsplanen.
V. Information
Se föredragningslista 2005:5

§ 46
Information
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I. Övrigt

§ 47
Övrigt

För redigerat protokoll:

Inger Olars
Sekreterare

Justeras:

Carin Röjdalen
Ordförande

Camilla Hjalmarsson
Företrädare för studenterna

