Bil 15:2
Utfall verksamhetsplan för tiden mars 08- mars 09 för
lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle
Verksamhetsplanen utarbetades under perioden januari-mars 08 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.
Utfallet kommenteras i tabellform med verksamhetsplanen som bas.
Följande symboler har använts
Mål

Följa upp antalet examina
och antalet avhopp.
Åtgärdspaket, intervjuer,
enkäter.
Extern granskning av
forskningsansökningar
Åtgärder med anledning av
lärarutbildningsutredningen
Undervisning inom
inriktningar om betyg och
bedömning i grundskola
och gymnasium
Kriterier utarbetas för
undervisningsklassade
kurser
Ny Bolognaanpassad
Utbildningsplan för Lp90
EU-ansökan,
återkommande
kompetensutveckling för
verksamma lärare

 = klart  =ej utfört  = arbetet fortsätter under 2009

Resurser
Verksam
Utredningsperson
utses. 60.000:-

Vissa medel avsatta
i fo-beredningens
budget
Under hösten 08,
trots att beslut inte
kommer förrän
under våren 09.
Uppföljning av
utvärdering. Förslag
på åtgärder
Behandlas av LuN
under våren 08.
Tillämpas under
våren 08.
Beredningen för
Lp90
I samråd med PUX
undersöka
möjligheten att göra
en EU-ansökan,
Christer Sjöström,
m.fl.

Utforma
kompletteringsnormer för
lärare med ofärdiga
examina inom 1-7 och 4-9
utbildning
HSV:s utvärdering
Bevakning och uppföljning av
utvärderingsrapporten som
kommer i mars08. Eventuella
åtgärdsförslag till LuN.
Arbetet med revidering av
allmänt utbildningsområde

Utb.ledare (IHN,
KAD),

Ansvarig

Utfall

Chefen för
lärarutbild
ningen/
Lottie
Hultgren
Finnström
Fo-beredn

Första resultaten presenteras 090127.
Slutresultat mars09.



Masteransökan granskad. Fortsatta
ansträngningar under 09.



Chefen för
lärarutbild
ningen

Lärarutbildningsutredningens förslag
presenterades först 081203 och åtgärder
faller under 09



Inger
Hedman/
Katharina
Andersson

Undersökning genomförd. I vissa fall
klara brister. Ny propå under våren 09
till kontaktpersoner för inriktningar



Chefen för
Lärarutbild
ningen

Kriterier klara



Lottie
Hultgren
Finnström
PUXsamordnar
en Chefen
för
lärarutbild
ningen
Ansvarig
campusutb
ildningen

Utbildningsplan klar



EU-medel (Europeiska socialfonden)för
kompetensutveckling av verksamma
lärare kan sökas av enskilda
arbetsgivare; ej av det fortbildande
lärosätet (i detta fall HiG).



Görs på individnivå. Har visat sig
omöjligt att standardisera.



Chefen för
lärarutbild
ningen

Utvärderingen genomförd. Efter rättelse
blev HiG ett godkänt lärosäte för
lärarutbildning



Kristina
Andersson

Rapport till LuN 090128



avslutat
Bolognaprocessen,
uppföljning av fattade beslut.
Speciell uppmärksamhet skall
visas studerande och behovet
av information.
Uppföljning av utvärdering av
nätverk.

Arbeta för ökande andel
forskningsmedel
Utvärdera: Första nya AU1

En ny utvärderingspolicy
utarbetas. Gemensamt
utformade utvärderingar i
samarbete med andra
lärosäten och

Ett system för bedömning av
forskningsansökningar

Kvalitetssäkra examination i
samverkan med Pentaplus

Kvalitetssäkra
examensarbeten i samverkan
med Pentaplus

Fortsatt satsning på utökade
kontakter med institutioner

Info-tillfälle för
studenter planeras.
När?

Chefen för
LU

Ytterligare information planeras under
09



Begrepp, alla delar
och inriktningar
engagerade på
något sätt.
Planering inför det
fortsatta arbetet
utformas
Utarbeta instrument
utföra
utvärderingen under
tidig vår 08. Några
djupintervjuer
utförs med
studenter.
Samarbete inleds så
att institutionernas
kursvärderingar kan
utnyttjas. Samtal
förs med Pentaplus
om intresse kan
finnas.
Forskningsberedningen

KAD

Uppföljning gjord. Nätverken har en
varierande form, speciella krav har
ställts på Sv o Ma



Forskningsberedn
Inger
Hedman

Arbetet har resulterat i ökande anslag för
LuN



Utvärderingen gjord, relativt låg
svarsfrekvens. Goda omdömen i
allmänhet. Bra kursvärderingar.



IHN/KAD
Ord.
LuN/Chef
lärarutbildning.

Ny policy utformad. Inga
gemensamma utvärderingar.
Konventet tar initiativ där HiG kan
delta.



Ny ansökan till
Pentaplus utarbetas
i samarbete med
övriga lärosäten (20
kkr)
Fortsatt arbete med
anslag från
Pentaplus enligt
ansökan.
Projektledare skall
snarast utses.
Tvärinstitutionella
mötesplatser för
lärarutbildare.
Kansliet deltar i
Institutionsmöten
varje termin

bitr. chef
lärarutbild
ningen
Chefen för
lärarutbild
ningen


Pentaplussamarbetet minskade under 08
eftersom de olika lärosätena valde olika
strategier. Inför 09 tas nya tag med
större smasyn.



Ordf.
LuN/Mia
Mårdberg.

Arbetet ej utfört. Projektledare saknades.
Projektet överfört till 09. Sarah
Ljungqvist är HiG:s representant.



LuK

Ej genomfört. Tid och kraft saknades.
Förnyat försök under 09.



Arbetet under 08 och början av 09 kännetecknades av turbulensen runt alla Sveriges
lärarutbildningar. Under april 08 publicerades resultatet av utvärderingen av alla
lärarutbildningar. Tio utbildningars examensrätt ifrågasattes varav HiG som fick kritik för att
antalet disputerade lärare hade minskat sedan förra utvärderingsomgången. Eftersom detta var
orimligt med tanke på att alla institutioner anställt flera disputerade påbörjades ett arbete för
att utröna vad som skett. Det visade sig då att N-avdelningens lärare inte fanns med i
självvärderingen. N-institutionen betecknades i självvärderingen som färdigredovisad trots
denna brist. Ett stort arbete lades ner för att en rättelse skulle gå in till Högskoleverket, HSV.
I juni gav HSV klartecken för HiG:s lärarutbildning. De båda övriga punkter som kritiserades

– progressionen inom allmänt utbildningsområde och otydliga/inkonsistenta anvisningar för
examensarbeten – har under året påbörjats.
Två månader försenad presenterades Lärarutbildningsutredningen, HUT07 081203, vars
förslag i skrivande stund remissbehandlas av LuN och Lärarutbildningskansliet, LUK.
Övriga punkter som bör uppmärksammas i utfallet av verksamhetsplanen är i första hand
Pentaplussamarbetet som under året genomgått en rad förändringar, från ett starkare
konsortium som HiG ställde sig utanför till en mycket löst och oklart samarbete mellan de
fem lärosätena. HiG deltar fortfarande i de möten som lärarutbildningarna har. Bland annat
har medel sökts för ett vidareutbildningsprojekt av lärare som syftar till forskarutbildning.
Pentaplussamarbetet försvåras för HiG:s del av de långa avstånden till Karlstad och
Mälardalen. Under det kommande året bör Pentaplussamarbetet utvärderas och eventuellt
ersättas med ett utökat samarbete med Uppsala och andra närliggande lärosäten (MIUN, DH).
De båda projekten som syftat till att kvalitetssäkra examination och examensarbeten är viktiga
projekt som bör få en fortsättning i någon form av samarbete mellan lärosäten.
Den kontaktskapande verksamheten inom HiG har under 08 inte prioriterats beroende på att
Lärarutbildningskansliet under året har genomgått flera förändringar. Kansliets resurser har
minskat. En ny innehavare av tjänsten som handläggare av VFU-placeringar har anställts
under året. På grund av besparingarna har ansvaret för Lp90 flyttats från en utbildningsledare,
som fått minskad ersättning, till en annan som alltså får mera arbete. Till detta kommer att
kansliet under 09 dessutom kommer att byta ansvarig utbildningsledare för
verksamhetsförlagd utbildning och kommunkontakter. Vid halvårsskiftet går också tjänsten
som chef för lärarutbildningen ut till ansökan. Trots dessa förändringar är det viktigt att LUK
försöker utöka kontakten med institutionernas personal. Under 09 bör återigen
institutionsmöten besökas. Institutionernas kanslier kommer också som under 2008 att bjudas
in till ett möte per termin med LUK:s personal.
För lärarutbildningskansliet 090126

Roy Nilsson
Chef för lärarutbildningen

