Högskolan i Gävle
Grundutbildningsberedningen vid lärarutbildningen

Protokoll 2007:4
Bil 49:2
Sammanträdesdatum
20071108

Plats: Högskolan i Gävle 99:501D
Tid: Torsdagen den 8 november 2007
KL. 09.15 – 12.00
Närvarande: Roy Nilsson (Ordf) sekreterare
Janaki Strömberg (studeranderepr.)
Helena Lindström (N)
Kia Kimhag (P)
Vakant (HS)
Tomas Larsson (Ovanåkers kommun)
Carin Johnson (Ljusdals kommun)
Lisa Kristensen (Hudiksvalls kommun)
Kia Kimhag utses att justera dagens protokoll

§ 1. Justeringsperson

Mötet diskuterade hur de båda dokumenten är formulerade idag och vad som
bör tilläggas. Tydligt var att samtliga var överens om att
verksamhetsuppdraget och grundutbildnings/forskningsstrategier måste
samordnas. Det ska klart framgå vad verksamhetsuppdraget innehåller dels
med tanke på att dokumentet är ett styrande dokument för
Lärarutbildningskansliet och nämnden dels för att det ska framgå hur
dokumentets innehåll följs upp och utvärderas. Utöver dessa dokument
utformar Lärarutbildingsnämnden sin egen verksamhetsplan (löpande marsmars årsvis).

§ 2. Verksamhetsuppdrag
och
grundutbildningsstrategier

Beredningen har en utförlig diskussion rörande uppföljning av studenter som
avslutat utbildningen utan examen. Den speciella problematik som uppstår
med distansstudier och den flexibilitet som undervisningsformen erbjuder
diskuteras. Den samlade information som finns rörande studenter som
slutat/uppmanats att byta inriktning ska samlas in från lokala samordnare och
HiG:s lärare. Förfrågan om denna information bör nå alla lärarutbildare och
adressen lararubildare@hig.se utnyttjas därför.
Utskotten bör finnas med i bakgrundsbeskrivningen av kommunsamarbetet i
grundutbildningsstrategin.
Alternativ till beredningarna för att utnyttja samarbetet mellan kommunerna
och HiG bör undersökas.
Adjungerade adjunkter på P-institutionen skulle kunna ”lånas” av andra
institutioner när en extra ”fältanknytning” önskas.
Kommunrepresentanter uttrycker att det alltid finns behov av en
rektorsutbildning.

§ 3.
Ärenden vid
Lärarutbildningsnämndens
sammanträde 17/11.

Beredningens studeranderepresentant framhåller att samordningen mellan
kurser som går parallellt måste bli bättre. Tunga moment inom flera kurser
sammanfaller nu på ett olyckligt sätt. Planeringskonferenser bör vara ett
obligatorium när kurser går parallellt.

§ 4. Övriga frågor
samordning av kurser

1

Carin har deltagit i berednings arbete i 6 års tid. Hon sammanfattar sina
erfarenheter och menar att tiden har varit lärorik men under första året ibland
frustrerande. Språket, den snåriga organisationen och högskolans
tolkningsföreträde var negativa faktorer. Så småningom tycker Carin dock att
hon upplevt större möjligheter att påverka utbildningen. Carin konstaterar att
hon knappast kunnat företräda hela regionen utan snarare Ljusdals kommun
och sig själv. Som helhet upplever Carin att det har varit en positiv erfarenhet
att delta i beredningens arbete.

§ 5.
Carin Johnsons slutar i
beredningen

Grundutbildningsberedningens mötestider under 08
(4 tillfällen alla 9.15-12 sal 99501D): 11/3, 12/5, 10/9, 4/11

§6
Kommande möten

LuNs mötesdagar 2008:31/1 , 31/3-1/4, 22/5, 29/9, 24/11-25/11

Vid protokollet: Roy Nilsson

Ordförande:
________________________________________________
Roy Nilsson

Justeras:
________________________________________________
Kia Kimhag
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