PROTOKOLL 2008:1
Lärarutbildningsnämnden

(LuN)
Sammanträdesdatum
2008-01-31

Tid: tisdagen den 31 januari 2008 kl. 09:15-12:15
Plats: Sal 23:401
Närvarande ledamöter
Carin Röjdalen, företrädare för lärarna
Göran Nordström, företrädare för lärarna
Charlotte Engblom, företrädare för lärarna
Åsa Morberg, företrädare för lärarna
Göran Fransson, företrädare för lärarna
Xiaoqin Wang, företrädare för lärarna
Jan Erik Liljergren, extern representant
Margareta Högberg, extern representant
Övriga
Margareta Bäckström, PUX-samordnare, adjungerad
Carina Franzon, sekreterare
Roy Nilsson, föredragande
Ej närvarande
Christina Hultgren, företrädare för lärarna
Elin Eriksson, företrädare för studenterna
Janaki Strömberg, företrädare för studenterna
Bengt Nilsson, företrädare för lärarna

Lärarutbildningskansliets chef är föredragande där ej annat anges.
Bilagor märkta med * delas ut senare.
Sammanträdets öppnande

§1
Sammanträdets
öppnande

Föredragningslistan

§2
Föredragningslistan
Bilaga: 2:1

Val av protokolljusterare
Beslut: Ordförande samt Åsa Morberg

Föregående protokoll
Förslag till beslut: Läggs till handlingarna

§3
Val av
protokolljusterare
§4
Föregående
protokoll

§5
Övergripande
Bilaga: 5:1
1. Klassning av kurser: Rutiner, normer. (bil. 5:1)
Beslut: Nämnden ställer sig bakom förslaget med förtydligande att Bilaga: 5:2
Bilaga: 5:3
specialiseringar, som innehåller VFU, klassas som undervisning
Bilaga: 5:4
Bilaga: 5:5
2. Vision/profil: Framtidsgruppen – LuN:s visioner Bilaga: 5:6
lärarutbildningsutredning (bil. 5:2)
Bilaga: 5:7
Beslut: En mail-arbetsgrupp bildas med Roy Nilsson, Göran
Bilaga: 5:8
Fransson, Åsa Morberg, Margareta Högberg och Jan-Erik
Liljergren samt representanter från studentrådet för att arbeta
vidare med visionen. Hänsyn tas till professionalism, yrkesidentitet,
profilområdet, gediget sammankopplat med total integrering av
forskning och undervisning.
I. Övergripande

3. Tillgodoräknande av arbete som oexaminerad lärare (bil. 5:3)
Beslut från Överklagandenämnden: Arbetet som oexaminerad
lärare kan inte tillgodoräknas vid VFU.
4. VFU-placering kontra personlig relation till skolan (bil. 5:4)
Beslut: Nämnden beslutar enligt förslaget att student i det långa
lärarprogrammet inte ska göra sin verksamhetsförlagda
undervisning på skola där studenten arbetar, nyligt har arbetat, har
personliga relationer till anställd personal eller där egna barn är
elever.

5. Den globala skolan, hållbar utveckling. Konferens på
Mälardalens högskola - fortsatt engagemang från LuN?
(bil. 5:5)
Beslut: Nämnden delegerar ärendet till lärarutbildningskansliet.
Inger Hedman kommer att tillfrågas.
6. Lärarutbildardag i augusti -08 inbjudna: HiG-lärare , lokala
lärarutbildare, lokala samordnare, rektorer. Datum undersöks
ytterligare.
7. Verksamhetsplan förslag mars08-mars09 (bil. 5:6)
Efter den 1 juli kan examen på äldre lärarutbildning inte erhållas.
Konventet skall tillfrågas om hur andra lärosäten kommer att göra.
Ang kvalitetssäkran av examensarbeten skall möjligheten till en
EU-ansökan inom sociala fonden undersökas i samråd med Pux.
Ansvariga: Margareta Bäckström och Roy Nilsson
Förtydliganden av undervisning om betyg och bedömning i grundoch gymnasieskola.
Beslut: Nämnden arbetar efter verksamhetsplanen med
förtydliganden.

8. Resultat mars07-mars08 (bil. 5:7)
Samarbete om kursutvärderingar diskuterades. Förslag framkom
att lägga in krav på deltagande i programutvärderingar i
utbildningsplanen, vilket betyder att studenter inte får sitt
utbildningsbevis om inte utvärdering gjorts. Lärarutbildningskansliet
får i uppdrag att arbeta vidare med frågan.
Publiceringsstöd. Förslag att professorer, verksamma inom
lärarutbildningen, i större grad än nu skall uppmuntras att
medverka för att hjälpa sökande med ansökningar om
forskningsmedel. Frågan tas upp på tvådagarsmötet.
Nämnden fann resultatuppföljningen bra.
9. Nätverk – samarbete HiG-kommuner (bil. 5:8).
Förslag framkom att nämnden skulle kunna fordra att kravet på att
nätverk ska finnas i inriktning skall anges i kursplanerna. Åsa
Morberg tar upp detta i kursplanegruppen på P-institutionen.
Beslut: Lärarutbildningskansliet arbetar vidare med frågan och
diskuterar med prefekterna på konferensdagen i mars samt
beslutas på nämndmötet i mars.
10. Presentation av E-institutionens rektorsutbildning. Birgitta
Engström Rahm och Maria Fregidou-Malamaa presenterade
institutionens rektorsutbildning inom juridik, verksamhetsstyrning
och ledarskap inom skolsektorn. Diskussion följde bl a om att
certifiering är bra och att högskolans hela kompetens är nödvändig
för den kommande statliga rektorsutbildningen.
II. Grundutbildningsfrågor
Föredragande Roy Nilsson
11. Avhopp studenter en första redovisning. Kortfattad muntlig
redovisning utan diskussion.
Beslut: frågan bordlägges
12. Uppföljning av studenter som har haft skrivsvårigheter i AU1kursen. Hur kan studenternas skrivande förbättras? Och hur ska
rutinerna för att följa upp studenter med skrivsvårigheter gå till?.
Det finns behov av skrivstuga. Kan en sådan drivas som ett
gemensamt projekt av institutionerna?
Förslag att detta diskuteras med prefekterna på marsmötet samt att
det medvetandegörs för kollegor och LLU-are att slå larm tidigt om
behov av skrivhjälp finns.
12. Uppföljning av VFU-bedömningar från olika VFU-perioder.
Rutiner för detta måste finnas. Lärarutbildningskansliet får i
uppdrag att bereda frågan vidare.
13. Kursplan Estetiska lärprocesser (bil. 6:1).
Beslut: Synpunkterna på formalia skall lämnas till institutionsstyrelserna och därefter åter nämnden.

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

14.
Spärregeln i utbildningsplanen (bil. 6:2)
Beslut: Spärregel enligt förslag att student som är underkänd på
kurser om 22, 5 hp inte får fortsätta på nya kurser:
- för tidigare år spärr inför termin 3 och med tillägg speciellt för
examensarbetet termin 7 och
- för senare är termin 3, 5 och med tillägg speciellt för
examensarbetet termin 9.
15.
Utvärderingar:
a.
Betyg och bedömning (bil. 6:3)
b.
Inriktningar 06 (bil. 6:4)
c.
Hela utbildningen (bil. 6:5)
d.
Lp90 (bil. 6:6)
Beslut: Frågan bordläggs till tvådagarsmötet i mars.
16.
Utvärderingspolicy, Förslag (bil. 6:7)
Beslut: Frågan bordläggs till tvådagarsmötet i mars.
III. Forskning:
Föredragande: Carin Röjdalen
17. Forskningsstrategi (bil. 7:1)
Beslut: Nämnden antar forskningsstrategin med de ändringar som
framkommit.
18.
Planeringsmedel för utarbetande av utbildningsplan
för masterutbildning. Dnr 321-1584/07 (bil 7:2).
Beslut: Ärendet bordlägges då nämnden vid detta tillfälle inte är
beslutsmässig när ledamöter i jävställning inte kan delta.

§7
Forskningsfrågor
Bilaga: 7:1
Bilaga: 7:2
Bilaga: 7:3

19.
Bestämmelser för antagning av docent (bil 7:3).
Beslut: Nämnden ställer sig bakom bestämmelserna för antagning
av docenter på alla punkter utom vad gäller antalet sakkunniga och
med specificering av genusaspekten.
20.
Representation Opusgruppen och rapport från möten
(Göran Fransson).
Beslut: Ärendet delegeras till forskningsberedningen för beslut.
Göran Fransson är t.f. tills nästa möte med forskningsberedningen.
21.
Ansökan resebidrag Elisabeth Björklund
Beslut: Ansökan avslås eftersom projektet förfogar över egna
medel.
IV. Pux
Föredragande: Margareta Bäckström

§8
Pux

V. Information
Konferensrapporter
1. Pentaplus 30/11-07
2. Konventet 4-5/12-07

§9
Information
Bilaga: 9:1
Bilaga: 9:2
Bilaga: 9:3

Skrivelser
1. Minnesanteckningar från beredningen för Lp90, 2007-11-08
(bil. 9:1)
2. Minnesanteckningar Studentrådet, 2007-11-20 (bil. 9:2)
VI. Övrigt
Tidsplan för AU-gruppens arbete
Beslut: LuN önskar förhandsrapport i vår eller i höst innan
lärarutbildningsutredningen.

§ 10
Övrigt
Bilaga 10:1

Protokoll från NT-nämnden
2007:6
http://www.hig.se/organisation/utbildningschef/programkansliet/NTnamnden/protokoll2007_6/protokoll20071127.pdf
2007:7
http://www.hig.se/organisation/utbildningschef/programkansliet/NTnamnden/protokoll2007_7/protokoll20071204.pdf
Protokoll från HVS-nämnden
2007:6
http://www.hig.se/forskning/protokollhs/protokoll2007_6/protokollhv
s2007_6.pdf
Kanslibeslut
Dnr 231-12/08: Tillsättning av uppdrag inom lärarutbildningen
(bil. 10:1)

…………………………………………..
Carina Franzon
Sekreterare

Justeras

…………………………………………..
Carin Röjdalen
Ordförande

………………………………………..
Åsa Morberg
Företrädare för lärarna

