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Till Lärarutbildningsnämnden vid HiG
Förslag till arbetet med LuN:s verksamhetsplan
Tidigare verksamhetsplaner har utarbetats av chefen för lärarutbildningen och godkänts av
LuN. Den nuvarande verksamhetsplanen täcker tiden fram till april 07.
För att öka LuN:s inflytande över verksamhetsplanen föreslås följande arbetsgång:
Plan för nästa period, april07-april08, utarbetas under januari-mars 07. Efter en diskussion
runt huvudmål vid mötet 30/1-07 utarbetar chefen för lärarutbildningen ett förslag till
verksamhetsplan i samråd med LuN:s ordförande enligt den mall som introduceras nedan.
Förslaget presenteras vid LuN:s sammaträde 28/3. Förslag på mål ges i detta dokument.
Mål av tvingande karaktär under 07:
• Arbete med självvärdering och med HSV:s utvärdering av lärarutbildningen 07, inga
preciserade direktiv finns ännu.
• Avsluta arbetet med revidering av allmänt utbildningsområde
• Utarbeta en reviderad utbildningsplan
• Anpassa lärarutbildningen till de direktiv som kommer rörande Bolognaprocessen.
Förslag till övriga mål:
• Stärka nätverk, formulera krav på verksamhet i nätverken.
• Arbeta för ökande andel forskningsmedel
• Rutiner för extern granskning av forskningsmedel i samarbete med annan högskola.
• Utvärdera
1. Arbeta för att gemensamma utvärderingsrutiner utarbetas inom Pentaplus
2. Allmänt undersöka möjligheter till enklare distribution t.ex. Black Board eller annan
webbaserad enkät. Svarsfrekvensen är dock helt avgörande

3. En extern, kvalitativ utvärdering av hela utbildningen med intervjuer av studerande i
samarbete med annat lärosäte. Resurser för utvärderingen skapas genom att utbyta
utvärderingstjänsten med det andra lärosätet. Övriga utvärderingar under 07 (se nedan) skjuts
då framåt i tid.
Eller:
4. Inriktningar 06 med studentenkäter under AU2

5. Första AU21 med studentenkät under sen höst.
6. Hela utbildningen för studerande som går ut ht07 med Barbro Thurbergs instrument.
7. En självvärdering av inriktningar, ställd till kontaktpersoner för inriktningar.
• Prioritering bland övriga punkter i grundutbildningsstrategin.
För lärarutbildningskansliet

Roy Nilsson
Chef för lärarutbildningen
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Verksamhetsplan för tiden april07-april 08 för lärarutbildningen vid
Högskolan i Gävle
Verksamhetsplanen har utarbetats under perioden januari-mars i en dialog mellan
Lärarutbildningsnämnden (LuN) och chefen för lärarutbildningen. Planen innefattar de delar
av verksamheten som inte hör till LuN:s och lärarutbildningskansliets normala arbetsrutiner.
Till kansliets rutinuppgifter hör bland annat arbetet med verksamhetsförlagd utbildning,
utbildningsinformation, samverkan med regionens kommuner, bevakning av utvecklingen av
lärarutbildningen nationellt, studerandekontakter, information till lärare och annan personal
och beredning av ärenden till LuN.
Planen presenteras i tabellform med en kolumn för målbeskrivning en för de resurser som
används för att nå målet och en kolumn som kommer att användas för resultatredovisning i
verksamhetsberättelsen mars 08.
Mål

Resurser

Resultat

