PROTOKOLL 2003:5
Lärarutbildningsnämnden

(LuN)
Sammanträdesdatum
2003-11-07

Tid:
Fredagen 7 november 2003, kl 08:30 – ca 15:00
Plats: Älvkarleby Turisthotell, Älvkarleby
Närvarande ledamöter
Carin Röjdalen, företrädare för lärarna
Bengt Nilsson, företrädare för lärarna
Olof Sundqvist, företrädare för lärarna
Christina Hultgren, företrädare för lärarna
Roy Nilsson, företrädare för lärarna
Åsa Morberg, företrädare för lärarna
Johan Sjöberg, företrädare för studenterna
Anna Giljam Nilsson, företrädare för studenterna
Jan Erik Liljergren, extern representant
Margareta Bäckström, PUX-samordnare, adjungerad
Carina Franzon, sekreterare
Bengt Schüllerqvist, föredragande
Ej närvarande:
Kajsa Jerlinder, företrädare för studenterna
Berndt Nordberg, extern representant

Sammanträdets öppnande

§ 80
Sammanträdets
öppnande

Föredragningslistan

§ 81
Föredragningslistan
Bilaga 81:1

Beslut: Tillägg under övrigt:
- Kvalitetsdokument
- Studentrapport från Anna Giljam Nilsson
Val av protokolljusterare
Beslut: Ordförande jämte Johan Sjöberg

§ 82
Val av
protokolljusterare

Föregående protokoll
Beslut: Ändringar:
§70C: Lärarhögskolan ändras till lärarutbildningar.
§74:1: Maria Westvall har i en skrivelse till LuN riktat kritik mot
formulering i föregående protokoll samt mot handläggningen av en
förfrågan till henne om finansiering av forskarutbildning. LuN har ej fått
någon skrivelse från Westvall utan endast en förfrågan på mail via
Håkan Attius om möjligheten av att LuN skulle kunna finansiera
fortsättningen av hennes forskarutbildning om HS-nämnden tog ansvar
för hösten 2003. Under Bengt Schüllerqvists tjänstledighet svarade
Carin Röjdalen att detta inte var möjligt utan att Westvall måste söka
medel samtidigt som alla andra. I protokollet från föregående LuN-möte
skrevs att Röjdalens svar gällde forskarutbildning. I stället skulle ha
stått att svaret gällde förfrågan om medel till forskarutbildning. LuN kan
inte anta till forskarutbildning, det gör mottagande lärosäte.

§ 83
Föregående
protokoll

Beslut: Protokollet läggs till handlingarna
Budgetläget inför nästa år
Beslut: Bilagan diskuterades och handlingslinjen tillstyrktes av
nämnden.

§ 84
Budgetläget
Bilaga 84:1

Planering inför HSV:s granskning av HiGs lärarutbildning.
Föredragande Roy Nilsson rapporterade att granskning kommer att ske
i mars-april. Berit Askling och Ulf P Lundgren leder var sin granskningsgrupp. Reviderad plan tas upp på LuNs decembermöte.

§ 85
Planering inför
HSV:s granskning av
HiGs lärarutbildning

Uppföljning och ev följdbeslut av gårdagens möte

§ 86
Uppföljning och ev
följdbeslut av
gårdagens möte

Bengt Schüllerqvist sammanfattade gårdagens diskussion, då bl a
frågor om lärarutbildningens pedagogiska uppläggning diskuterades
utifrån diskussionsunderlaget ”Sammanhållen lärarutbildning”.
Konferensen hade kommit fram till att för närvarande bör inga större
förändringar ske av gällande utbildningsplan. LuN/LuK bör inrikta sig på
att genomföra en utbildning som lever upp till de åtaganden som redan
gjorts. Under det kommande året bör följande aspekter beaktas/
åtgärdas
- LuN skall föra fortsatta diskussionen om en ev obligatorisk C-nivå på
examensarbetet
- LuN skall följa genomförandet av portföljexaminationen och diskutera
en ev utvidgning av densamma
- Lämpligheten av begreppen fältstudier/övning i praktiskt lärararbete
skall prövas, och LuNs dokument gås igenom vad gäller enhetlighet i
terminologi
- Rekryteringen till magisterprogrammen, bredd och djupmagister skall
stimuleras bl a genom en informationsbroschyr
- Samtal skall föras med institutionernas prefekter om värdet att ha
särskilda studierektorer/ansvariga för inriktningarna samt om rutiner
kring samarbetet i övrigt
- En samlad översyn av alla lärarutbildningens kursplaner skall göras.
Tidsmässigt kan detta knappast ske förrän HSV:s granskningssprocess
är genomförd.

- De utvärderingsinstrument som lärarutbildningskansliet använder skall
fastställas av LuN. Vid LuNs decembermöte skall
utvärderingsinstrumenten för höstens kurser fastställas.
Beslut: Nämnden beslöt att:
- godkänna de förslag och bedömningar som gjordes i
sammanfattningen
- diskussion om ev införande av C-nivå skall föras innan HSV:s
granskning
- en bearbetad version av diskussionsunderlaget ”Sammanhållen
lärarutbildning” skall läggas framför beslut vid LuNs decembermöte.
Hantering av ansökningar av forskningsmedel
Diskussioner uppkom eftersom Vetenskapsrådet ännu inte har
meddelat beviljade anslag. Ärendet bordlades.
Beslut: Extra LuN-möte hålls därför per telefon den 21/11 kl 13:00.
Ett slutligt förslag skall elektroniskt ha sänts ut från forskningsberedningen.
Förslag från Jan-Erik Liljergren om forskningssamarbete
Jan Erik Liljergrens förslag är att HiG skall söka medlemskap i det
Kunskapscentrum för skolutveckling (KUSK) som Karlstads universitet
och Högskolan Dalarna utvecklat.

§ 87
Hantering av
ansökningar av
forskningsmedel
Bilaga 87:1

§ 88
Förslag från Jan-Erik
Liljergren om
forskningssamarbete
Bilaga 88:1

Beslut: Nämnden uppdrar åt Lärarutbildningskansliet att föra vidare
diskussioner.
Skrivelse från studentrepresentanterna om utredning om
möjligheterna till forskarutbildning samt huvudämne/ämne för
examensarbete. Föredragande: Johan Sjöberg
Studentrepresentanterna önskar att information ges om inträdesvillkor
till olika forskarutbildningar.
Beslut: En utredning om möjliga forskarutbildningar skall göras.

Rapport från Dimensioneringskonferensen, arrangerad av
Högskoleverket, Skolverket och Lärarutbildningskonventet
Bengt Schüllerqvist rapporterade om bl a sjunkande antagningssiffror
på flera lärosäten och brister på vfu-platser

§ 89
Skrivelse från
studentrepresentant
erna om utredning
om möjligheterna till
forskarutbildning
samt huvudämne
/ämne för
examensarbete
Bilaga 89:1
§ 90
Rapport från
Dimensioneringskonferens
Bilaga 90:1

Beslut: Rapporten lades till handlingarna
Lärarbehovsinventering i PUX-regionen, Lärix-projektet
Information från Margareta Bäckström. Synpunkt framkom att en
arbetsmarknadsprognos vore viktig. Det framkom att i Gävle kommun
finns ett ganska bra underlag om arbetsmarknadsläget.
Beslut: Lades till handlingarna
Rapport från inriktningsutskottet
Föredragande Roy Nilsson informerade om:
a/ Sammanställning av inriktningarnas självvärdering
b/ Förslag till ändringar av PM Riktlinjer för inriktningar, bilaga till
utbildningsplanen

§ 91
Lärarbehovsinventering i PUXregionen, Lärixprojektet
Bilaga 91:1
Bilaga 91:2
§ 92
Rapport från
inriktningsutskottet
Bilaga 92:1
Bilaga 92:2
Bilaga 92:3

c/ Lathund för ansökan om inriktningar
d/ Protokoll från möte i utskottet
e/ Förslag rörande inriktningen Ma-No
samt om att behovet av inriktningsansvariga och frigörande av medel
för detta är viktigt liksom att behörigheten för specialpedagogik borde
ses över eftersom andra lärosäten har högre behörighet.

Bilaga 92:4
Bilaga 92:5

Beslut: Nämnden antog förslaget till ändringar av PM Riktlinjer för
inriktningar, lathunden med redaktionell ändring samt att inriktning
ma-no får omfattningen 60 p och att den obligatoriska specialiseringen
utgår. En genomgång av specialpedagogikens behörighetskrav skall
göras.
Förslag om ändrade planeringstal
Föredragande: Roy Nilsson
P g a begränsningen av vfu-platser har inriktningsutskottet föreslagit
minskat intag av studenter till historia och religion. Bengt Nilsson
och Olof Sundqvist framförde synpunkter på problemen med 0-intag
och vikten av att historia och religion behålles på högskolan.

§ 93
Förslag om ändrade
planeringstal
Bilaga 93:1

Beslut: Nämnden beslutade att omfördela platsantalen på flera av
inriktningarna:
Sv-So 20 (-10), Sv-En 20 (+20), Sv-Ma 20 (+10), Hi grsk+gy = 12 (-4)
och Re grsk+gy = 12 (-4). Denna ökning med 12 platser kompenseras
med en minskning av antalet platser på Ma-No-inriktningarna (där
planeringstalen är orealistiskt höga).
Skrivelser om tillgången på vfu-platser:
a/ Åsa Morberg föreslår att studenter ges möjlighet att få göra vfu vid
annan skola/åldersgrupp elever än den vederbörande sökt.
b/ Margareta Bäckström önskar, för att kunna garantera vfu-platser,
utökning av partnerskolornas delaktighet i beredningen av
planeringstalen och att LuN/LuK måste ha ansvar för de slutliga
antagningstalen samt bättre rutiner kring intagningen till Lärarprogrammet 60 p.

§ 94
Skrivelser om
tillgången på vfuplatser
Bilaga 94:1
Bilaga 94:2
Bilaga 94:3

Beslut:
- att en tätare dialog förs med regionens skolor om planeringstal och
intagning
- att den långsiktiga strävan är fler vfu-platser av olika slag
- att den totala antagningen skall ske med hänsyn till möjligheten att
genomföra utbildningen
Förslag till ändring av utbildningsplanen Lp60
Föredragande: Carin Röjdalen
Beslut: Nämnden antog ändringsförslaget rörande examensarbetet i
utbildningsplanen för Lp60 (punkt 4 och 5) liksom tillägg av
behörigheten för yrkesämnen.
Rapport om utvärdering av AU II
sammanställd av Elisabeth Björklund.
Önskemål framkom om att sammanfattningar och tolkningar skall vara
klara innan ärendet föredras för nämnden.

§ 95
Förslag till ändring
av utbildningsplanen
Bilaga 95:1
Bilaga 95:2
Bilaga 95:3
§ 96
Rapport om
utvärdering av AU II
Bilaga 96:1

Beslut: Nämnden önskade förslag på ny bedömningsprocedur och nytt
bedömningsredskap.
Anmälningar/information
Protokoll 2003:4 HS-nämnden 2003-10-06
Protokoll 2003:4 NT-nämnden 2003-10-08

§ 97
Anmäln./info
Bilaga 97:1
Bilaga 97:2

Protokoll 2003:3 PUX:s samverkansråd 2003-09-29
Protokoll AU-utskottet 2003-09-30
Protokoll LuN:s forskningsberedning 2003-09-24
Protokoll LuN:s forskningsberedning 2003-10-21
Protokoll Studentrådet 2003-10-06
Minnesanteckningar Studenrådsmöte, lärarprogrammet matematiknaturvetenskap, distans, termin 2, 2003-06-03
Kanslibeslut 80-1330/03: Omtentamensveckor
Kanslibeslut 70-1307/03: Terminstider för utbildningsåret 2004/2005
Kanslibeslut 76-1474/03: Planering av yrkeslärarutbildning
HiGs ansökan om medlemskap i forskarskolan i naturvetenskapens
och teknikens didaktik

Bilaga 97:3
Bilaga 97:4
Bilaga 97:5
Bilaga 97:6
Bilaga 97:7
Bilaga 97:8
Bilaga 97:9
Bilaga 97:10
Bilaga 97:11
Bilaga 97:12

Beslut: Lades till handlingarna.
Övriga ärenden
- Kompletterande ansökan från Elisabeth Björklund om
motfinansieringsmedel (kr 22.514:-) godkändes.
-

Kvalitetsdokument. Även nämnderna skall utarbeta centralt
beslutat kvalitetsutvecklingsprogram rörande forskningskultur.
Förslag kommer på decembermötet.

-

Nämndrepresentanter till Pedagogiska rådet. Nämnden utsåg
Christina Hultgren och Åsa Morberg.

-

Studentrapport från Anna Giljam Nilsson. I kurskatalogen måste
framgå under vilka veckor specialiseringarna ges. Litteraturlistor
måste innehålla aktuell kurslitteratur. Momenten i en kurs måste
ges i den ordning de står i katalogen. Synpunkterna måste
framföras till respektive institution.

Vid protokollet:

Carina Franzon
Sekreterare
Justeras:

Carin Röjdalen
Ordförande

Johan Sjöberg
Företrädare för studenterna

§ 98
Övriga ärenden

