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I. Övergripande
Rektors synpunkter på LuNs ansvar och befogenheter, samt LuNs
forskningsbudget. Bakgrunden till utredningen är HSVs kritik mot bl a
lärarutbildningen vid HiG. Utredningen är bra och är just nu ute på remiss
inom HiG. Rektor efterlyser argument varför LuN vill ha mera makt än
vad nämnden har idag. Synpunkter framfördes om att LuN är mera
anonym än de två övriga nämnderna, detta märks också i tilldelningen
av forskningsmedel där LuN alltså får betydligt mindre än de övriga
nämnderna. Rektor anser att LuN måste bli bättre på att argumentera
samt påvisa resultat, för ökad tilldelning av forskningsmedel, även
gentemot regeringen.
På frågan om representant från LuN var välkommen att föredra LuNs
äskanden i styrelsen blev svaret ”nej”. Däremot är en presentation
i styrelsen av LuN tänkbar.
LuNs hantering av utredningen av LuNs ansvar och befogenheter.
Efter diskussion beslöts i enlighet med förslaget med tillägget att
arbetsgruppen ”om möjligt” skall rapportera till LuN 16 maj.

§ 12
Övergripande
Bilaga 12:1
Bilaga 12:2

Bilaga 12:2b

Beslut: Att tillsätta en arbetsgrupp enligt förslaget. Gruppen
består av Göran Fransson, Margareta Högberg, Christina Hultgren,
Ann-Sofie Eriksson samt Carin Röjdalen (sammankallande).
Genomförda utvärderingar samt ev åtgärder med anledning av dessa.
Roy Nilsson redogjorde utifrån de bilagor som bifogats. En bestämd
uppfattning är att utvärderingar skall vara en del i kursen. Diskussion
angående möjlighet att anlita extern utvärderare, eventuellt ”byta”
med något annat lärosäte eller gemensamma utvärderingar inom
Pentaplus.
Revisionsprocessen.
Angående det allmänna utbildningsområdet beslöt LuN efter diskussion att
1. Vad gäller strukturen på AU beslöt LuN i enlighet med mellanförslaget,
dvs en starkare tematisering av terminerna men med bibehållen kursstruktur (AU-terminerna byggs upp av separata kurser som examineras
för sig).
2. AU-terminen placeras näst sist i utbildningen vilket möjliggör en lång
Vfu under sista vårterminen, liksom en kurs med vetenskaplig teori
och medtod inför examensarbetet. Dessa beslut gäller från hösten -07.
3. En arbetsgrupp tillsätts med medverkan av de institutioner som avser
medverka i AU 1 (P, HS, N och V). LuK finansierar gruppens arbete
under det inledande planeringsskedet. När en kursbeställning gjorts
(1 oktober 2006) finansierar de medverkande institutionerna själva
sina aktörer i det löpande samarbetet kring utbildningen. Sammankallande blir en medarbetare från lärarutbildningskansliet. I uppdraget
ingår att föreslå terminsrubriker och huvudsakligt innehåll för samtliga
AU-terminer, samt att föreslå kursrubriker och huvudmoment för kurser
i AU 1. Förslaget skall utgå från nationella styrdokument, de utvärderingar som gjorts av HIGs lärarutbildning samt de dokument om utbildningen som LuN antagit. Arbetsgruppen skall skriftligt motivera de val
och överväganden som man gör.
Beslut: Förslag 3 antas. AU2+AU3 förläggs till sista året i utbildningen.
En arbetsgrupp med representanter från de fyra institutionerna samt
Lärarutbildningskansliet tillsätts.

Bilaga 12:3
Bilaga 12:4
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Beslut om arbetsgrupp och tidsplan för utbildningsplan. Föredrogs av
Bengt Schüllerqvist.

Bilaga 12:7

Beslut: Enligt förslag.
Rapport från grundutbildningsberedningen.

Bilaga 12:8

Beslut: Lades till handlingarna.
Fastställande av verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för LuN/LuK

Bilaga 12:9

Beslut: Godtas med tillägg att en extern kvalitativ granskning av HiGs
lärarutbildning bör ske, under förutsättning att ekonomiska resurser
kan avsättas.
Samverkan inom Pentaplus och Mittuniversitetet. Eventuella riktlinjer från
LuN i de fortsatta förhandlingarna. Bengt Schüllerqvist redogjorde för
fortsatt samarbete med Pentaplus, i första hand Karlstad och Örebro där
examensrätten finns. Synpunkter framfördes att ett fortsatt samarbete
även med större universitet samt Lärarhögskolan är önskvärt. I diskussionen
föreslogs att frågan om att en mastersutbildning i egen regi bör prövas och
beredas forskningsberedningen. En inventering av kompetenser av relevans
för medverkan i Masters- och forskarutbildningen bör göras.
Beslut: LuN beslöt att samarbetet med Pentaplus och Mittuniversitetet kring
Masters- och forskarutbildningar skall fortsätta. En inventering av befintlig
kompetens skall genomföras som grund för den fortsatta planering av
Masters- och forskarutbildningar i samverkan eller i egen regi.
Val av representant i stipendiekommittén. Förslag Bengt Nilsson.
Beslut: Enligt förslag.
II. PUX
Föredragande: Margareta Bäckström

§13
PUX

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för PUX.

Bilaga 13:1

Beslut: Verksamhetsberättelsen godkändes.
Verksamhetsuppdrag 2006-2008. Förslaget presenterades.
Samverkansrådets arbetsutskott bör föreslå ansvarig/a, som
senare meddelas LuN. Även rektorerna måste involveras.

Bilaga 13:2

Beslut: Skrivelsen godtas med redaktionella ändringar samt
kompletteras med ansvariga.
III. Övriga frågor
Sammanställning av olika projekt avseende män och lärarstuderande.
Roy Nilsson presenterade en skrivelse/redogörelse från Liza Bratt samt
det förslag till finansiering av en sopplunch för manliga lärarstuderande
som planeras under våren.
Beslut: Förslaget godtas.
Högskoleverket har kritiserat diskrepans mellan utbildningsplan och kursplaner: ”Ett lärosäte får ställa upp krav på att en student skall ha godkänts
på tidigare kurser för att få fortsätta inom ett program. Ett sådant krav på
särskilda förkunskaper måste dock enligt 6 kap. 7 § högskoleförordningen
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framgå av kursplanen”. Resterar man med mer än 15 poäng får man inte
fortsätta, detta måste klart framgå av kursplanen.
Beslut: Överlämnas till Roy Nilsson för beredning.

Inger Olars
Sekreterare

Justeras

Carin Röjdalen
Ordförande

Ann-Sofie Eriksson
Företrädare för studenterna

