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§ 1. Justeringsperson
Olof Sundqvist utses att justera dagens protokoll
Grundutbildningsstrategin diskuteras och ett tillägg om revidering av
styrdokument vartannat år föreslås.
Förslaget till en gemensam första sida till bedömningsunderlag diskuteras.
Frågan ställs om underlaget ska/kan visa tillräckliga signaler för att kunna ge
examinator besked om lärarstuderande där speciella åtgärder krävs.
Beredningen enas om att denna typ av signaler måste förmedlas från LLU:are
till examinator/kursansvarig med en mera direkt kontakt per telefon eller e-post.
Direktivet till AU2-AU3-utredningen att studera ett minimerat ändringsförslag
anser beredningen är mindre överlagt. Minsta förändring i den preliminära
skrivelseförslaget beslutas ändras till nödvändiga förändringar. Flertalet
ledamöter anser att det bästa alternativet är att fortsätta som planerat.
Utbildningsplanegruppen har börjat arbeta in Bologna-terminologi (ovetande
om regeringsuttalandet samma dag). Gruppen kommer att utarbeta ett förslag
som går på remiss till Grundutbildningsberedningen och LuN:s ordförande
innan det presenteras för LuN. Gruppen föreslår att LuN fattar beslut om rutiner
för revidering av utbildningsplan/styrdokument förslagsvis vartannat år.
Kontaktpersoner för inriktningar måste på något sätt arvoderas om LuN t.ex.
ska kunna utvärdera inriktningar med hjälp av självvärderingar.

Målet att utveckla nätverken diskuteras ingående. Nätverken måste
uppfattas viktiga både för HiG:s personal och lärare utanför HiG.
Kompetensutveckling för lärare genom föreläsningar/seminarier vid
nätverksmöten vore ett sätt. Nätverken borde kunna vara en ”dynamo”
för skolutveckling. En kommunövergripande policy för nätverk/VFU
föreslås. Rektors engagemang och insikt i nätverkens möjligheter är en
nyckelfråga. En satsning på nätverk skulle kunna innehålla en konferens
runt nätverk med deltagare från HiG och fältet, där eftermiddagen ägnas
åt att påbörja en formulering av respektive nätverks mål. Det som bör
vara ett minimiresultat från 07 är målbeskrivningar från varje nätverk
oberoende av om det är ett ämnesnätverk, inriktningsnätverk eller
nätverk inom AU. Kommunföreträdarna undersöker möjligheten att
undersöka vad LLU:are har för önskemål vad gäller nätverken. Eftersom
frågor av allmän karaktär förekommer i alla lärandesituationer ställs
frågan om AU kan integreras på något sätt i övriga nätverk.

§ 2.
Ärenden
lärarutbildningsnämnden

§ 3. Verksamhetsplan 07,
nätverk
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Ansvaret för lärarutbildningens anslagstavla diskuterades. Ovidkommande
material bör rensas bort regelbundet. Lärarutbildningens chef lovar att
undersöka hur rutiner kan skapas för detta. Anslagstavlan borde också få en
annan och bättre placering med en större yta. Kanske detta nu kan vara möjligt
efter biblioteksflytten. Lärarutbildningskansliet undersöker frågan.

§ 4.
Övrig fråga,
lärarutbildningens
anslagstavla
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