PROTOKOLL 2003:3
LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN
(LuN)
Sammanträdesdatum
2003-05-12
Tid:
Måndagen 12 maj 2003, kl 09:00 – 15.00
Plats: Konferensrummet TOR
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 Gilljam Nilsson, företrädare för studenterna
Kajsa Jerlinder, företrädare för studenterna
Berndt Nordberg, extern representant
Jan Erik Liljergren, extern representant
Övriga
Bengt Schüllerqvist, föredragande
Carina Franzon, sekreterare
Ej närvarande
Margareta Bäckström, PUX-samordnare, adjungerad
Sammanträdets öppnande

§ 41
Sammanträdets
öppnande

Föredragningslistan

§ 42
Föredragningslistan
Bilaga 42:1

Frågor/info till övriga ärenden:
Jan-Erik Liljergren om IT i skolan, Bengt Nilsson om lärarutbildares
situation och Anna Giljam Nilsson om specialpedagogik, email-utskick
och förvirring under vfu
Beslut: Nämnden beslutade godkänna föredragningslistan
med tillägg under övriga ärenden.
Val av protokolljusterare
Förslag till beslut: Ordförande samt en företrädare för studenterna
Beslut: Ordförande samt Anna Giljam Nilsson

§ 43
Val av
protokolljusterare

Föregående protokoll
Bordlagda ärenden ang
- öppen ingång. Yttrande finns från utskottet att öppen ingång inte
rekommenderas, utan det enklaste för studenterna föreslås,
nämligen att som nu ha rätt att enkelt byta inriktning.
- vfu på egen skola. Uppgifter inhämtas från andra högskolor.
Frågan bordlägges till i höst

§ 44
Föregående
protokoll

Beslut: Nämnden beslutade lägga protokollet till handlingarna
Förslag till programutbud för 2004
A. Lärarprogrammet 140/180-200. Föredragande: Roy Nilsson
B. Lärarprogrammet 60p - Yrkeslärare. Föredragande: Martin Persson
C. Magisterexamen med ämnesbredd för yrkesverksamma lärare.
Föredragande: Roy Nilsson
A: Lärarprogrammet 140/180-200.
Beslut: Nämnden beslutade stödja de lämnade förslagen och
föreslår till Högskolestyrelsen ett oförändrat utbud med tilläggen:

§ 45
Förslag till
programutbud för
2004
Bilaga 45:1
Bilaga 45:2
Bilaga 45:3
Bilaga 45:4

En ny inriktning med 30 platser mot Förskola/fritidshem med
Namnet ”Skapande möten i den mångkulturella barngruppen”
inrättas enligt det förslag som utarbetats av Early Childhoodgruppen vid P-institutionen
2

Inriktningen mot förskola inom naturvetenskap och teknik utökas till
60p enligt det förslag som framlagts av Björn Ansnes
(inriktningsansvarig) i samarbete med Early Childhood-gruppen vid
P-institutionen

B. Lärarprogrammet 60p - Yrkeslärare.
Beslut: Nämnden beslutade stödja det lämnade förslaget och
föreslår Högskolestyrelsen att ställa sig bakom förslaget att till
hösten 2004 införa ett nytt sökalternativ till lärarprogrammet 60
poäng med 20 platser riktat mot yrkeslärargruppen inom gymnasieskolan, främst inom industri- och hantverkssektorn. Förslag på
utformning av programmet och rapport lämnas till LuN i höst.
C.

Magisterexamen med ämnesbredd för yrkesverksamma lärare.
Beslut: Nämnden föreslog att Högskolestyrelsen inrättar
programmet och godkände det inlämnade förslaget till
utbildningsplan med justering av förslag på behörighet och
betygssättning.

Förslag till uppläggning av AU samt bordlagda förslag angående
förändringar av utbildningsplanen
Beslut: Nämnden beslutade enligt lämnade förslag:
-

att något beslut om förändring av allmänt utbildningsområde inte
tas för närvarande
att ett kvalitetsutvecklingsprogram skall utarbetas för det allmänna
utbildningsområdet
att även lärarstuderande som skriver sitt examensarbete på B-nivå
läser en kurs i vetenskaplig teori och metod inkl portföljexamination
och vfu om 10 p under sin tredje AU-termin
att inga förändringar f n görs av utbildningsplanen

§ 46
Förslag till
uppläggning av AU
samt bordlagda
förslag angående
förändringar av
utbildningsplanen
Bilaga 46:1

Översynsrapport från Högskolan/Dalarna med åtgärdsförslag
Bengt Schüllerqvist gick igenom de olika granskningspunkterna.
Diskussion följde bl a om vfu och fördelen med att ha vfu i båda
inriktningarna, vilket ökar vår konkurrenskraft.
Beslut: Nämnden beslutade att tack skulle framföras till Högskolan
Dalarna och Mitthögskolan för sin granskning och att ställa sig bakom
de av Bäckström, Nilsson och Schüllerqvist föreslagna åtgärderna.
Förslag till handlingsplan inkl informationsplan för LuN/LuK
Diskussion följde om bl a förberedelser för extern granskning av
examensarbeten, vikten av marknadsföring av högskolans kurser för
kompetensutveckling till skolorna, tillgången till regelverk etc. och
nödvändigheten av att endast använda email-utskick till studenterna.

§ 47
Översynsrapport
från
Högskolan/Dalarna
med åtgärdsförslag
Bilaga 47:1
Bilaga 47:2

§ 48
Förslag till
handlingsplan inkl
informationsplan för
LuN/LuK
Bilaga 48:1
Bilaga 48:2

Beslut: Nämnden beslutade anta handlingsplan samt informationsplan
för lärarutbildningen.
Äskande av forskningsmedel till HiGs styrelse

§ 49
Äskande av
Bengt Schüllerqvist informerade om att fastställande av fördelningen av forskningsmedel till
forskningsmedel kommer att ske vid Högskolestyrelsen den 23 maj och HiGs styrelse
fick synpunkter inför beredningen av ärendet.
Bilaga 49:1
Hantering av ej utnyttjade forskningsmedel
Bengt Schüllerqvist meddelade att utlysning av ej utnyttjade
forskningsmedel kommer att göras och fördelning kommer att ske före
sommaren.

§ 50
Hantering av ej
utnyttjade
forskningsmedel
Bilaga 50:1

Beslut: Nämnden beslutade att LuNs forskningsberedning, inom
tidigare fastställda riktlinjer, får rätt att ta beslut om fördelning av ev.
extra utdelning av forskningsmedel under år 2003. Fastställda rutiner
måste i fortsättningen finnas för ej utnyttjade medel.
Förslag till fördelning av utlysta utvecklingsmedel
Föredragande Roy Nilsson presenterade fördelningen.
21 ansökningar har inkommit med äskanden av 937.500 kr och
200.000 kr finns att fördela.
Enbart projekt inom prioriterade områden har godkänts och inget av
dessa har fått mindre än 10.000:- men inte mer än 25.000:Förslag framkom att tillstyrkande från ansvarig prefekt behövs i
framtiden, för att visa att institutionen tar ansvar för ansökan.

§ 51
Förslag till
fördelning av utlysta
utvecklingsmedel
Bilaga 51:1

Beslut: Nämnden beslutade godkänna fördelningen av utvecklingsmedel enligt lämnat förslag.
Förslag till riktlinjer vid tillgodoräknande av examen.
Riktlinjer utarbetade av Elisabeth Björklund diskuterades.

§ 52
Förslag till riktlinjer
vid tillgodoräknande
Diskussion följde bl a om rätta användandet av ”gymnasial behörighet”. av examen
Bilaga 52:1
Gällande regler gäller, alltså räcker ”rätt behörighet till kurserna
förutsätts”.
Beslut: Elisabeth tackades för sitt arbete. Nämnden godkände
”Anvisningarna för bedömning av ansökningar om tillgodoräknande av
tidigare fullgjorda högskoleutbildningar”, med strykning av ordet
”gymnasial” . Information om detta även till partnerskapet.

Förslag att använda medel till stöd för studerandes resor
Bengt Schüllerqvist redovisade ett utkast till en rapport från
Högskoleverket, som rör studenternas kostnader i samband med
högskoleundervisning.

§ 53
Förslag att använda
medel till stöd för
studerandes resor
Bilaga 53:1

I rapporten finns flera skrivningar rörande kostnader för resor till
praktikorter och verksamhetsförlagda studier, bl a
1. dels att studenten skall stå för sådana kostnader
2. dels att lärosätena får, men inte måste, lämna bidrag till sådana
resor, ordet bör lämna bidrag används också
3. dels att ett kostnadsfritt alternativ skall finnas till sådana
utbildningsinslag som medför extra kostnader
4. dels att styrelserna för högskolorna skall meddela ytterligare
föreskrifter om sådana bidrag
Högskoleverket vill ha lärosätenas synpunkter på sitt förslag till
1 oktober.
Med anledning av denna skrivelse föreslog Bengt Schüllerqvist
att LuN skulle besluta att göra en skrivelse till HiGs styrelse med
förslag om att resebidrag skall kunna utbetalas inom Lärarutbildningen
och att lärarutbildningskansliet i övrigt utarbetar förslag till styrelsen
rörande närmare föreskrifter.
Under diskussionen förordade en rad talare emellertid det ursprungliga
förslaget i bilaga 53.1. Förslagsställarna menade att rapportens
remissbehandling, beslut och lärosätenas lokala beslut om föreskrifter
kan ta lång tid. Till dess behöver frågan en lösning.
Beslut: Nämnden beslutade i enlighet med förslaget i bilaga 53.1, dvs
att LuN tar ett principbeslut om att resebidrag av detta slag kan utgå
samt uppdrar åt lärarutbildningskansliet att utarbeta normer för när
medel kan utgå och med vilka summor, inom ramen för budgeten.
Ansökan om medel för att arrangera konferens Nya lärares första
tid och stöd genom mentorskap våren 2004
Ansökan gäller en konferens i anslutning till en forskargrupp som
prioriteras av LuN.
Beslut: Nämnden beslutade bifalla ansökan och att kostnaderna skall
belasta budgeten för 2004.

Angående möjligheten att ta ut examen enl äldre examensordning
Beslut: Nämnden beslutade att göra förtydligandet att lärarstuderande
vid HiG har rätt att få ut examen enligt tidigare examensordning fram
till 2008-07-01.
Projekt manliga lärare
Föredragande: Martin Persson
Beslut: Nämnden beslutade att ställa sig bakom projektet riktat till
manliga lärarstuderande som har till syfte att öka representationen av
underrepresenterat kön på lärarutbildningen.

§ 54
Ansökan om medel
för att arrangera
konferens Nya
lärares första tid och
stöd genom
mentorskap våren
2004.
Bilaga 54:1
Bilaga 54:2
§ 55
Angående
möjligheten att ta ut
examen enl äldre
examensordning.
Bilaga 55:1
§ 56
Projekt manliga
lärare
Bilaga 56:1

Yttrande över distansvision
Johanna Ridal, Learning Center presenterade visionen för flexibel
utbildning på distans. HiG har stor andel distansstudenter.
Befintliga inriktningar skulle kunna utvecklas till distansvariant.
Samarbete kan ske med andra lärosäten om smala inriktningar och
specialiseringar och medel kan sökas till projekt tillsammans med
Learning Center.

§ 57
Yttrande över
distansvision.
Bilaga 57:1
Bilaga 57:2

Beslut: Nämnden beslutade
att uttala sitt stöd för HiGs distansvision och
att en plan för lärarutbildningens utveckling i distansavseende med en
flerårig tidshorisont skall utarbetas under hösten 2003.
Val av LuN-representant till arbetsgrupp som bereder
magisterexamensansökningar
Beslut: Nämnden beslutade välja Olof Sundqvist, HS-inst, som
LuN-representant inom examensrättsgruppen.

Utseende av ledamot stipendiekommittén
Beslut: Nämnden beslutade välja Bengt Nilsson, HS-inst, som andre
ersättare inom stipendiekommittén.
Studentenkät Lp60 samt Lan-kurs
Föredragande Martin Persson informerade om utvärdering av Lan och
Lp60, vilket visade ett gott resultat. En del skillnader kan bero på att
Lp60 är en ren distansvariant och att Lan är en mer sammanhållen
grupp.
Lp60 är ett viktigt tillskott och komplement till programmet. Studenter
inom HiG kan läsa udda kombinationer och sen välja Lp60, vilket ökar
studenternas valmöjligheter.
Hantering av kursbeställningar till institutionerna för
lärarutbildningsprogrammet
Diskussion följde om vad LuNs egentliga uppgift är. LuN har inte
kompetens att titta på alla kursplaner och kan inte ta ifrån
institutionerna deras rätt att utforma kursplaner. Förslag framkom att
LuN skall granska beställningarna till AU och att en text till
septembermötet skall finnas.

§ 58
Val av LuNrepresentant till
arbetsgrupp som
bereder
magisterexamensansökningar
§ 59
Utseende av ledamot
stipendiekommittén
Bilaga 59:1
§ 60
Studentenkät Lp60
samt Lan-kurs
Bilaga 60:1

§ 61
Hantering av
kursbeställningar till
institutionerna för
lärarutbildningsprogrammet.
Bilaga 61:1
Bilaga 61:2

Beslut: Nämnden beslutade bordlägga frågan i avvaktan på revidering
av HiGs organisationsdokument.
Förslag att Pux-samordnaren ej skall adjungeras till LuN
I diskussionen framhölls att nämnden kan adjungera personer om viss
kompetens och sakkunskap önskas. En ständigt adjungerad ledamot i
LuN är av vikt eftersom PUX är en av staten föreskriven form för högskolornas samverkan med den omgivande regionens skolor. PUXordföranden sitter med i LuN för att stärka banden och öka informationsflödet mellan LuN och PUX. Ordförandens tid är begränsad medan
samordnaren arbetar heltid. Därför är det viktigt för informationen att
samordnaren finns med i nämnden.
Beslut: Nämnden beslutade att PUX-samordnaren även fortsättningsvis
skall vara ständigt adjungerad till LuN.

§ 62
Förslag att Puxsamordnaren ej skall
adjungeras till LuN
Bilaga 62:1
Bilaga 62:2

Rapporter
a/ Verksamhetsrapport PUX 2002
b/ Skrivelse till prefekter m fl angående studentenkät.
c/ Utbildningsledarkonferens Norrköping
d/ Nätuniversitets möte 9-10 april
e/ Rapport för år ett av ”Kommunprojekt Induction II kring stöd till nya
lärare i form av mentorskap”.
f/ Söksiffror, preliminära till HiGs lärarutbildning.

§ 63
Rapporter
Bilaga 63:1
Bilaga 63:2
Bilaga 63:3
Bilaga 63:4
Bilaga 63:5
Bilaga 63:6

Beslut: Nämnden beslutade lägga dessa till handlingarna.
Anmälningar/information
Protokoll Högskolestyrelsen 2003:1
Protokoll HS-nämnden 2003:2
Protokoll NT-nämnden 2003:2
Minnesanteckning från studentråd 030313
Minnesanteckningar från ledningsgruppens möte för Nätverket för
vidareutbildning av lärare i Uppsala 2003-04-25
Protokoll från Programrådsmöte med gymnasielärarprogrammet
2003-04-07
Kanslibeslut 123-389/03
Kanslibeslut 51-1234/01
Kanslibeslut 1211-100/03
Kanslibeslut 123-1621/02

§ 64
Anmäln./info
Bilaga 64:1
Bilaga 64:2
Bilaga 64:3
Bilaga 64:4
Bilaga 64:5
Bilaga 64:6
Bilaga 64:7
Bilaga 64:8
Bilaga 64:9
Bilaga 64:10

Beslut: Nämnden beslutade att lägga dessa till handlingarna.
§ 65
Övriga ärenden

Övriga ärenden
- Jan-Erik Liljergren ställde fråga från möte i Hem o Skola om IT i
undervisningen och hur starkt genomslag detta är som verktyg i
undervisningen. Han fick svaret att i kursplanerna tydliggörs
IT-inslagen.
- Bengt Nilsson ställde frågan om lärarutbildarnas situation och
FNYL:s ev konsekvenser för lärarutbildare, både för HiG-lärare och
LLU-are. Arbetsbelastningen innebär en kvalitetssänkning och är inte
bara ett hälsoproblem utan ett utbildningshälsoproblem. HSV:s
utvärdering kommer troligen att visa på lärarnas arbetsbelastning. LuN
har inget ansvar för personalhälsovård, men denna fråga skulle kunna
tas upp i oktober på LuN:s internat, då prefekterna, som ju är
arbetsgivare, är samlade.
Anna Giljam Nilsson pekade på nödvändigheten av specialpedagogik i
grundutbildningen och att det behövs i AU.
- Studenter bör få meddelanden via e-post och inte brev.
- Förvirring råder för studenterna vem de skall lyssna på när de är
ute på vfu. Dålig samordning råder.
Vid protokollet

Carina Franzon
Sekreterare
Justeras

Carin Röjdalen
Ordförande

Anna Giljam Nilsson
Företrädare för studenterna

