PROTOKOLL 2006:1
Lärarutbildningsnämnden

(LuN)
Sammanträdesdatum
2006-01-26
Tid: Torsdag den 26 januari 2005 kl 09:00-12:00
Plats: Sal 31:530, Hugin plan 5

Närvarande ledamöter
Carin Röjdalen, företrädare för lärarna, ordf
Göran Nordström, företrädare för lärarna, vice ordf
Alan Shima, företrädare för lärarna
Christina Hultgren, företrädare för lärarna
Xiaoqin Wang, företrädare för lärarna
Åsa Morberg, företrädare för lärarna
Charlotte Engblom, företrädare för lärarna
Göran Fransson, företrädare för lärarna
Camilla Hjalmarsson, företrädare för studenterna
Jan-Erik Liljergren, extern representant
Övriga
Margareta Bäckström, PUX-samordnare, adjungerad
Roy Nilsson, adjungerad
Bengt Schüllerqvist, föredragande
Inger Olars, sekreterare
Särskilt kallade:
Kristina Andersson
Lottie Hultgren Finnström, § 5:5, § 5:6
Ej närvarande:
Margareta Högberg, extern representant

Sammanträdets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Carin Röjdalen, som hälsade nya och
gamla ledamöter välkomna.

§1
Sammanträdets
öppnande

Föredragningslistan
Godkändes
Beslut: Margareta Bäckström och Roy Nilsson adjungerades permanent.

§2
Föredragningslistan
Bilaga 2:1

Val av protokolljusterare

§3
Val av protokolljusterare

Beslut: Ordförande samt Camilla Hjalmarsson

Föregående protokoll
Beslut: Lades till handlingarna
I. Övergripande
Presentationsrunda. Samtliga ledamöter och kanslipersonal gjorde
en kort presentation av sig själva.

§4
Föregående protokoll
Bilaga 4:1
§5
Övergripande
Bilaga 5:1, 5:1b

Genomgång av hittillsvarande arbetsformer och dominerande uppgifter,
Bilaga 5:2
årsrutiner. Ordförande redogjorde för LuNs arbete hittills bl a enligt
innehållet i bilaga 5:2. Samarbetet med kommunerna i regionen har utvecklats avsevärt under åren, även inom forskningen. Till LuNs uppgifter hör att bevaka kvaliteten på lärarutbildningen, upprätta utbildningsplan samt att fördela forskningsmedel. Ordförande berörde även de olika
utskotten samt att de förbereder ärenden till LuN.
Bengt Schüllerqvist presenterade olika skrifter som berör arbetet inom LuN,
samt principerna för fördelning av forskningsmedel och motfinansiering.
Hur fördelningen av forskningsmedel ser ut mellan de olika nämnderna
skall redovisas på kommande möte, liksom om högskolestyrelsen har satt
upp kriterier för hur forskningsmedel skall fördelas. Har man lättare att få
pengar från någon särskild nämnd? En viktig aspekt är att LuN bör arbeta
för att utvidga ramarna för forskningsmedel.
Bengt Schüllerqvist presenterade kort hur arbetet bedrivs inom konventet
och det samarbete inom lärarutbildningen som sker den vägen.
Utskott under LuN. Principer för tillsättande. Det är utskotten som bereder
de ärenden som sedan tas upp i LuN.

Bilaga 5:3

Beslut: Enligt förslag samt att ordet ”utskott” bör bytas mot ”beredning”
Lägesrapport rörande revisionsarbetet. Diskussion om tidsplan, konferensdagen i mars m m. Bengt Schüllerqvist lämnade en lägesrapport utifrån
bilaga 5:4, och presenterade ett preciserat förslag; bilaga 5:5.

Bilaga 5:4
Bilaga 5:5

Önskemål om att ordna ett möte med samtliga lärarutbildare för diskussion
om bl a målbilderna framfördes. Detta bör äga rum före LuNs möte i mars.
Beslut: Det preciserade förslaget till tidsplan godtas
Skrivelse om Vfu. Diskussion angående formuleringen av beslutstexten i
bilaga 5:6, 1. Ordet ”obligatorisk” är illa valt och LuN ändrade beslutstexten
till ”Momentet praktiskt lärararbete examineras genom aktiv närvaro”.

Bilaga 5:6

Beslut: Förslaget godtas efter denna omformulering
Formuleringen i förslag 2 kompletteras till följande lydelse: ”LuN rekommenderar institutionerna att antalet närvarodagar under period med praktiskt
lärararbete anges i bedömnings/examinationsunderlaget”.
Beslut: Förslaget godtas efter denna ändring
Skrivelse om Lp60. Lottie Hultgren Finnström redogjorde för problemen
med studenter som kommer hit från andra lärosäten och önskar läsa
ämnen som HiG inte ger som inriktning. Detta skapar problem för poängräkning. LuN ansåg att det råder oklarheter angående poängräkning och
förslaget bör återremitteras. Tills vidare gäller praxis.
Beslut: Ärendet återremitteras

Bilaga 5:7

Skrivelse om forskarskola i svenskämnet didaktik. Nationella forskarskolan Bilaga 5:8
i svenska med didaktisk inriktning utlyser två doktorandtjänster med
licentiatexamen som mål. För de lärare på HiG som söker dessa tjänster
föreslås att LuN motfinansierar med 1/3, samt att till sökande från regionens
skolor bistår med handledning.
Beslut: Enligt förslag
Nytt datum för majmötet. Lärarutbildningskonventet har konferens om allmänt utbildningsområde den 17-18 maj 2006 därför föreslås ny dag för
LuN-möte. Dessutom ändras också datum för 2-dagarsmötet i november.
Beslut: Tisdag den 16 maj kl 09.00-15.00 samt tisdag-onsdag 14-15 november kl 09.30-16.00
II. Information

§6
Information

Se föredragningslistan
III. Övrigt

§7
Övrigt

Roy Nilsson har gjort en preliminär sammanställning av de utvärderingar som inkommit – svarsfrekvensen är dock mycket låg, 44%.
Sammanställningen delades ut vid sittande bord. Nilsson redogjorde
för hur siffrorna ska tolkas. Krav framfördes från studenthåll att det
är mycket viktigt med övningar på föräldrakontakter. De anser också
att detta moment bör ligga ganska tidigt i utbildningen.

Inger Olars
Sekreterare

Justeras

Carin Röjdalen
Ordförande

Camilla Hjalmarsson
Företrädare för studenterna

