PROTOKOLL 2007:3
Lärarutbildningsnämnden
(LuN)
Sammanträdesdatum
2007-06-04
Tid: Måndagen den 4 juni 2007 kl 09:15-15:00
Plats: Sal 21:410, Hus Oden plan 4

Närvarande ledamöter
Carin Röjdalen, företrädare för lärarna
Göran Nordström, företrädare för lärarna
Alan Shima, företrädare för lärarna
Christina Hultgren, företrädare för lärarna
Charlotte Engblom, företrädare för lärarna
Åsa Morberg, företrädare för lärarna
Göran Fransson, företrädare för lärarna
Xiaoqin Wang, företrädare för lärarna
Elin Eriksson, företrädare för studenterna
Janaki Strömberg, företrädare för studenterna
Jan Erik Liljergren, extern representant
Övriga
Amelie Bomark, sekreterare
Roy Nilsson, föredragande
Särskilt kallade
Frånvarande
Margareta Högberg, extern representant
Margareta Bäckström, PUX-samordnare, adjungerad

Sammanträdets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Carin Röjdalen

§ 21
Sammanträdets
öppnande

Föredragningslistan
Godkändes med följande justeringar:
Punkten AU1 – arbete med kursplaner behandlades först på mötet.
Information om tilläggsval för Alan Shima lades till under övrigt

§ 22
Föredragningslistan
Bilaga 22:1

Val av protokolljusterare
Beslut: Ordförande samt Elin Eriksson

§ 23
Val av
protokolljusterare

Föregående protokoll
Beslut: Läggs till handlingarna.

§ 24
Föregående
protokoll

I. Övergripande

§ 25
Övergripande
Bilaga: 25:1
Självvärdering
Beslut: Självvärderingen med de ändringar som framkommit på mötet antas Bilaga: 25:2
(bil 25:1).
Bilaga: 25:3
Bilaga: 25:4
Bologna
Beslut: Nämnden ställler sig bakom förslaget angående
Bolognaanpassningen av lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle (bil 25:2).
Utbildningsplan
Beslut: Utbildningsplanen som presenterades vid nämndens möte den 28
mars 2007 (Bilaga 15:5) antas med de förändringar som föreslås i bilaga
25:2 (bil 25:3).
Kvalitet. Kan kurser inom verksamhetsutveckling, kvalitet och
förbättringsarbete vara något för lärarutbildningen?
Besök av Bo Lennart Andersson, E-inst
Bo Lennart inbjöd till vidare diskussioner i frågan.
Lärarutbildardag 23/8. Programförslag. Infodag 11/6 kl 13-15.
Den 11 juni 2007, kl. 13-15, sker information om Bolognaanpassningen av
lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle.
Den gemensamma lärarutbildardagen som planerades äga rum den 23
augusti 2007 skjuts fram.
Avtal mellan Högskolan och partnerkommuner
Beslut: Nämnden ställer sig bakom avtalsförslaget (bil 25:4).
II. Grundutbildningsfrågor
Föredragande Roy Nilsson
AU1 - Arbete med kursplaner
Beslut: Angående allmänt utbildningsområde 1 och arbetet med
kursplanerna Perspektiv på läraryrket och Estetiska lärprocesser:
Lärarutbildningsnämnden ger institutionsstyrelsen för humaniora och
samhällsvetenskap möjlighet att fatta beslut om kursplanerna för Perspektiv
på läraryrket och Estetiska lärprocesser före den 20 juni. Om kursplanerna
inte kan antas ställs beställningen av kursernas genomförande till de tre
institutioner som redan godtagit kursplanerna.
Lärarutbildningskansliet får i uppdrag att tillsammans med
kursplanegrupperna revidera kursplanerna för Perspektiv på läraryrket och
Estetiska lärprocesser med hänsyn till samtliga institutionsstyrelser
anmärkningar.
Beslut: För att sprida information om ovanstående beslut meddelar chefen
för lärarutbildningen, Roy Nilsson, samtliga berörda prefekter samt att
ovanstående beslut publiceras innan protokollet skrivits och justerats.
Engelska namn på examensarbetet
Beslut: Nämnden rekommenderar samtliga inblandande att använda
Degree Project då examensarbete i lärarutbildningen avses (bil 26:1).
Utbildningsutbud 08
Oförändrat jämfört med intaget hösten 2007
Direktiv AU IKT
Beslut: Göran Fransson får i uppdrag att undersöka frågan vidare och
presentera utförligare förslag vid ett senare tillfälle (bil 26:2).
Rekryteringsinsats
Det har skickats ut ett informationsbrev till de studenter som sökt
lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle i 1:a, 2:a och 3:e hand.

§ 26
Grundutbildningsfrågor
Bilaga: 26:1
Bilaga: 26:2
Bilaga: 26:3
Bilaga: 26:4

Skrivelse rörande läs- skriv och matematikinlärning från
kommunrepresentanter.
Beslut: Svar från lärarutbildningskansliet antas med de justeringar som
framkom under mötet (bil 26:3, 26:4).
III. Forskning:
Föredragande: Carin Röjdalen
Finansiering Straarup
Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap önskar anställa Jörgen
Straarup ett år och har därför frågat HVS-nämnden, rektor och LuN om
hjälp med finansiering. Jörgen Straarup har under första halvåret 2007
använt en större andel av reserverade forskningsmedel än vad som kan
belasta anslaget halvårsvis. LuN avvisar därför ytterligare ersättning till
Straarup.
Forskningsmedel – resurser för 2007 indragna medel
Medel som inte utnyttjats under 2007 betraktas som myndighetskapital och
får i år inte flyttas över till 2008. Vidare information om att få flytta över
medel kommer att ges under juni, förhandlingar pågår.
Ansökning Forskningsmedel 2008
Under 2008 kommer forskningsmedel att kunna sökas via 6 olika
blanketter:
• Ansökan om medel för docentmeritering
• Ansökan om medel för forskarutbildning med start budgetåret 2008
• Ansökan om medel för antagna forskarstuderande
• Ansökan om medel för forskningsmiljöer
• Ansökan om medel för konferenser, seminarieverksamhet och dylikt
under budgetåret 2008
• Ansökan om medel för utformandet av ansökningar
För att underlätta hanteringen av ansökningarna har varje blankett ett
diarienummer samt ett ansökningsnummer.
Ansökningsdatum kommer att vara lika för alla tre nämnder(HVS, NT och
LuN) (bil 27:1-6).
Mötet med Mittuniversitetet
(bil 27:7)
Nämndgruppsmötet, information
Om man sökt medel hos Vetenskapsrådet, VR, bör LuN förvarnas om
eventuell motfinansiering kommer att efterfrågas.
Det finns inget centralt beslut angående hanteringen av stora
motfinansieringar, bara en viljeriktning. Nämnderna kan diskutera sig
samman och eventuellt begära medel från rektor, motfinansiering ges om
möjlighet finns. Förslaget om att ha en gemensam pott för ändamålet
mottogs inte positivt av någon av de andra nämnderna.
Övriga punkter som togs upp på Nämndgruppsmötet var
Studentbarometern samt gästprofessuren.

§ 27
Forskningsfrågor
Bilaga: 27:1
Bilaga: 27:2
Bilaga: 27:3
Bilaga: 27:4
Bilaga: 27:5
Bilaga: 27:6
Bilaga: 27:7

IV. Pux
Föredragande: Roy Nilsson
Protokoll 2007:2
http://www.hig.se/pux/Protokoll/protokoll070504/protokoll070504.Pdf
Beslut: Förslaget om fyllnadsval i beredningar tillstyrkes (bil 28:1)

§ 28
Pux
Bilaga: 28:1
Bilaga: 28:2

Minnesanteckningar från RUC-konferens 21-22 maj
(bil 28:2)
V. Information
Redovisning av kvalitetsarbetet (bil 29:1)
Examensarbetet i lärarutbildningen vid lärosäten inom Penta
Plusområdet
(bil 29:2)
Kanslibeslut 10-553/07: Fastställande av riktlinjer för
uppdragsutbildning
(bil 29:3)

§ 29
Information
Bilaga: 29:1
Bilaga: 29:2
Bilaga: 29:3
Bilaga: 29:4
Bilaga: 29:5
Bilaga: 29:6
Bilaga: 29:7

Grundutbildningsberedningens protokoll (bil 29:4)
Protokoll från Studentrådet 07-04-17 (bil 29:5)
Avslutningsceremoni för examinerade studenter hösten 2007
Gefle Pedagogerna har ställt sig positiva till att ingå i en arbetsgrupp
tillsammans med Elin Eriksson. Övriga studenter kommer återigen att
tillfrågas senare i höst samt även Studentkåren.. (bil 29:6)
Skolforum: Vad kan lärarna få för 3,6 miljarder? (bil 29:7)
Protokoll från NT-nämnden
- http://www.hig.se/organisation/utbildningschef/programkansliet/NTnamnden/protokoll2007_2/protokollnt20070313.pdf
- http://www.hig.se/organisation/utbildningschef/programkansliet/NTnamnden/protokoll2007_3/protokoll20070508.pdf
Protokoll från HVS-nämnden 070315
http://www.hig.se/forskning/protokollhs/protokoll2007_2/protokollhvs2007_1
.pdf
http://www.hig.se/forskning/protokollhs/protokoll2007_3/protokollhvs2007_3
.pdf
VI. Övrigt
Skrivelse från HS ang Perspektiv på läraryrket och Estetiska
lärprocesser
Behandlades under punkten Grundutbildningsfrågor, AU1 - Arbete med
kursplaner (bil 30:1).
Protokoll från Studentrådet (bil 30:2)
Skrivelse ang HS skrivelse
Behandlades under punkten Grundutbildningsfrågor, AU1 - Arbete med
kursplaner (bil 30:3).
Fyllnadsval LuN
Fyllnadsval för Alan Shima, företrädare för lärarna, kommer att behandlas
under nästa möte.

§ 10
Övrigt
Bilaga: 30:1
Bilaga: 30:2
Bilaga: 30.3

...................................................................
Amelie Bomark
Sekreterare

Justeras

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

......................................................................
Elin Eriksson
Företrädare för studenterna

