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Högskolan i Gävle
Grundutbildningsberedningen vid lärarutbildningen
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Plats: Högskolan i Gävle 99:501D
Tid: Tisdagen den 12 september 2006
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Närvarande: Roy Nilsson (Ordf) sekreterare
Eva Kellner (N)
Ingrid Nordqvist (P)
Olof Sundqvist (HS)
Agneta Dahlqvist (Sandvikens kommun)
Carin Johnson (Ljusdals kommun)
Carin Johnson utses att justera dagens protokoll

§ 1.
Justeringsperson
§ 2.

Beredningen diskuterar studeranderepresentationen, eftersom ingen
Studeranderepresentationen
studeranderepresentant kunde delta vi detta möte.. Det är av stor vikt att
studerande är väl representerade i grundutbildningsberedningen för att de ska
kunna påverka lärarutbildningens utformning. Ordföranden åtar sig att
undersöka möjligheterna att få flera studerande intresserade av att delta.
Kanalerna är studentkåren och Geflepedagogerna.

En oroande minskning från första antagningsbeskedet till antalet registrerade
studenter visade sig i inriknting Nv-Te mot förskola och distans. Till de 90
platserna sökte i första hand 93 studerande. 41 stycken registrerades till slut.
Inriktningar mot naturvetenskap för grundskola och gymnasium för fortsatt
en tynande tillvaro. Utbudet ht07 är oförändrat.

Arbetsgruppen för allmänt utbildningsområde presenterar ett förslag (bil.1).
Gruppen har enats om innehåll i allmänt utbildningsområde 1 (AU1), medan
arbetet med AU2 och AU3 skall fortsätta. AU1 benämns ”Lärande och
utveckling”. En underrubrik bör förklara att lärande och utveckling avser
både barn, ungdomar OCH lärarstuderande. En ny skrivelse som av LuN kan
användas som beslutsunderlag för AU1 utarbetas av Kristina Andersson till
utskicket inför LuN:s möte 26/9. Skrivelsen skall vara färdig senast 18/9.
Grundutbildningsberedningen konstaterar att institutionernas konkurrens om
medel och kurser inom lärarutbildningen hämmar utvecklingen av AU. En
beställning som ges till Hs-, N-,P- och V-institutionerna gemensamt
övervägs. Eventuella administrativa problem undersöks av Roy Nilsson. Till
LuN:s septembermöte utarbetas också en skrivelse med förslag på en
arbetsgrupp för AU2 och AU3 med tydliga direktiv. Samma arbetsgrupp
som hittills arbetat med AU1 bör om möjligt få förnyat förtroende men bör
till sin hjälp kunna kalla in ”experter”.
Arbetsgruppen som arbetar med ny utbildningsplan avvaktar regeringens
beslut vad gäller lärarutbildning och Bolognaprocessen.

§ 3.
Registrerade studenter 06
och utbud 07

§ 4.
Arbetsgrupper, skrivelser
rörande:
Allmänt utbildningsområde,
Utbildningsplan,
Ansvarsbefogenheter,
Grundutbildningsstrategi
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Lärarutbildningens ansvarsbefogenheter presenteras i en skrivelse från Carin
Röjdalen (bil.2). Skrivelsen studeras och en del ändringar av redaktionell
karaktär införs.
En arbetsgrupp arbetar med en långsiktig grundutbildningsstrategi (bil.3).
Beredningen föreslår ändringar på en rad punkter. En ny skrivelse
färdigställs till LuN:s möte 26/9.
Arbetet fortsätter med att utveckla en vidareutbildning av barnskötare med
§ 5.
minst 5 års erfarenhet till lärare inriktade mot förskola inom den förnyade
Vidareutbildning av
utbildningen. Inger Hedman på lärarutbildningskansliet har ansvaret för
barnskötare
utbildningen och hade ett möte med regionens kommuner där det framkom
ett stort intresse. Ett nätverk skapades för att utröna om det finns sammanlagt
30 intresserade barnskötare som kan starta sin utbildning våren 07.

Nästa möte är torsdagen 9/11, kl 09.15 i sal 99:501D

§ 6.
Nästa möte

Vid protokollet: Roy Nilsson

Ordförande:
________________________________________________
Roy Nilsson

Justeras:
________________________________________________
Carin Johnson
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