PROTOKOLL 2009:2
Lärarutbildningsnämnden
(LuN)
Sammanträdesdatum
2009-03-31
Tid: Tisdag den 31 mars kl 09:15-16:30
Plats: Sal 21:410
Närvarande ledamöter
Elisabeth Björklund, företrädare för lärarna
Sarah Ljungquist, företrädare för lärarna
Peter Gill, företrädare för lärarna
Göran Fransson, företrädare för lärarna
Christina Hultgren, företrädare för lärarna
Micael Melander, företrädare för lärarna
Kenth Dimberg, företrädare för lärarna
Iris Attorps, företrädare för lärarna
Solveig Landar, extern representant
Elin Eriksson, företrädare för studenterna
Janaki Strömberg, företrädare för studenterna
Övriga
Margareta Bäckström, PUX-samordnare, adjungerad
Roy Nilsson, föredragande
Carin Röjdalen, adjungerad, föredragande
Liza Bratt, sekreterare
Särskilt inbjudna:
Hans Gunnar Johansson
Håkan Attius
Ej närvarande:
Jan Erik Liljergren, extern representant

Sammanträdets öppnande

§ 11
Sammanträdets
öppnande

Föredragningslistan

§ 12
Föredragningslistan
Bilaga: 12:1

Beslut: Föredragningslistan godkännes

Val av protokolljusterare

§ 13
Val av
Beslut: Ordförande samt Elin Eriksson, företrädare för studenterna fram protokolljusterare
tom §17, därefter Iris Attorps.
Föregående protokoll
Beslut: Läggs till handlingarna

§ 14
Föregående
protokoll

I.
Övergripande
Föredragande: Roy Nilsson

§ 15
Övergripande
Bilaga: 15:1
1. Presentation av nämnden och lärarutbildningskansliet
Bilaga: 15:2
2. Introduktion till nämndens arbetssätt och rutiner. (Hans-Gunnar Bilaga: 15:3
Johansson och Håkan Attius)
Bilaga: 15:4
Bilaga: 15:5
3. Verksamhetsplan (bil 15:1,)
Beslut: Nämnden beslutar att anta verksamhetsplan för perioden
mars 09 – mars 10.

4. Utfall 08 (bil 15:2, information)
5. Remissvar (bil 15:3, information)
6. Underlag för inventering av examensrätter (bil 15:4,
information)
7. Tjänster inom Lärarutbildningskansliet från 090701
(information)
8. Självvärdering inom UFK av kvalitet inför HSV:s besök
(bil 15:5, information)
9. Budget 09 inklusive särskilda åtgärder (information)
10. HiG:s nya webplats och lärarutbildningens hemsida
(diskussion)
11. Deltagande i nationell alumnutvärdering i Lärarutbildningskonventets regi.
Beslut: Nämnden beslutar att Lärarutbildningen vid HiG ska delta
under ett första år och undersöka möjligheten att låta avgiften vara
proportionell mot storleken på lärosätet.
12. Förslag på LuNs sammanträden ht09: 29/9 24-25/11.
Beslut. Nämnden beslutar att lägga höstens sammanträden på
följande datum, 24/9 och 24-25/11.
§ 16
Grundutbildningsfrågor
Bilaga: 16:1
14. Kompetensutveckling av grundskollärare till lärare inriktade mot Bilaga: 16:2
förskola (bil 16:1),
Beslut: Nämnden beslutar att bordlägga punkten till sammanträdet
den 19 maj.
15. Inriktning mot fritidshem, när och hur?
Beslut: Nämnden beslutar att uppdra åt P-institutionen att ge
inriktningen enligt preliminär lydelse i katalogen och förbereda en
utveckling/komplettering mot den utbildning som föreslås i
Lärarutbildningsutredningen

II. Grundutbildningsfrågor
Föredragande Roy Nilsson
13. AU2 med start vt10 och AU3 med start ht10 (information)

16. Oförändrat programutbud.
Beslut: Nämnden beslutar att behålla programutbudet oförändrat
17. Närvaro VFU (information, bil 16:2)
Beslut: Nämnden gjorde en ändring i tidigare beslut ang närvaro
vid VFU, daterat 2006-01-12. Med formuleringen: Momentet
praktiskt lärararbete fullgörs genom aktiv närvaro.

III. Forskning:
Föredragande: Carin Röjdalen
18. Forskningsberedningens förslag till fördelning av de extra
utlysta forskningsmedlen. (bil 17:1) Nämndens ledamöter kan ta
del av forskningsansökningarna hos Carin Röjdalen och Kristina
Andersson
Beslut: Nämnden beslutar att:
- bifalla forskningsberedningens förslag förutom avseende ansökan
från Hultgren Finnström och Andersson där nämnden beviljar sökt
belopp.
- medel reserveras för A Gullberg för docentmeritering 50% Medlen
utbetalas när frågan om var och i vilket ämne docenturen kan tas ut
är löst.
- bevilja medel för Gullbergs styrelseuppdrag i FontD. Medlen skall
belasta Lärarutbildningsnämndens objekt 441-8160-10-71 och ej
forskningsmedel. Två ledamöter har inkommit med reservation
avseende ansökan från Gullberg angående styrelseuppdrag i
FontD. De ledamöter som ansågs jäviga i besluten deltog ej. Vice
ordförande trädde in som ordförande vid ett av nämndens beslut.

§ 17
Forskningsfrågor
Bilaga: 17:1
Bilaga: 17:2
Bilaga: 17:3
Bilaga: 17:4

18. Ändrad tilldelning Hussenius (bil 17:2)
Vid Hussenius ansökan hösten 09 fick nämnden ta del av en
felaktig summa, 533 840 kr. Forskningsberedningen föreslår LuN
att tillstyrka ansökans ursprungliga belopp.
Beslut: Nämnden beslutar att justera beloppet till 612 840 kr
19. Masteransökan behandlades ej då handlingar ej inkommit
Punkterna 21 – 23 utgår pga tidsbrist.
20. Principer för finansiering av doktorander?
Vad ska forskningspengar användas till?
21. Uppdrag till Vetenskapsrådet att redovisa underlag för
indikatorn vetenskaplig produktion om citering m m (bil 17:3)
22. Handledarutbildning i samarbete med Uppsala universitet info
(bil 17:4)
IV. Pux
Föredragande: Margareta Bäckström
Protokoll 090213: bil 18:1
http://www2.hig.se/pux/Protokoll%20PUX%2009%2002.pdf
Verksamhetsuppdrag 2009 – förslag (bil 18:2)
Beslut: Nämnden beslutar att anta verksamhetsuppdrag 2009 för
Pux enligt förslag.
Verksamhetsberättelse 2008 – förslag (bil 18:3)
Beslut: Nämnden beslutar att godta verksamhetsberättelse 2008
för Pux enligt förslag
.
Val till Grundutbildningsberedningen.
Förslag: Lotta Wennlund, Ockelbo suppleant för Eva Eklund.
Beslut: Nämnden beslutar att utse Lotta Wennlund, Ockelbo
suppleant för Eva Eklund som ledamöter.
Förslag: Stefan Mueller suppleant för Lisa Kristensen.
Beslut. Nämnden beslutar att utse Stefan Mueller suppleant för
Lisa Kristensen som ledamöter.
Walter Nordkvist vald ordinarie ledamot och Katarina Åkersten
suppleant

§ 18
PuX
Bilaga 18:1
Bilaga 18:2
Bilaga 18:3

V. Information
- Uppdrag till Högskoleverket att samordna Sveriges deltagande i
OECD:s förstudie Assessment of Higher Education Learning
Outcomes
(bil 19:1)
- SUHF. Mot högre akademisk kvalitet – det framtida högskolelandskapet (bil 19:2)
Kanslibeslut dnr 52-865/08:
Ansökan om medel för konferensdeltagande: Jan Grannäs, Johan
Liljestrand, Kristina Mårtensson, Bengt Söderhäll, Monica Vikner
Stafberg
https://kanslibeslut.hig.se/visa.php?wwwhig=1&edit=1&id=2159
Ansökan om medel för anordnande av konferens: Alan Shima
https://kanslibeslut.hig.se/visa.php?wwwhig=1&edit=1&id=2158
Ansökan om medel för konferensdeltagande: Jonas Boustedt
https://kanslibeslut.hig.se/visa.php?wwwhig=1&edit=1&id=2160
Kanslibeslut dnr 321-785/08: Ansökan om medel för deltagande i
styrgrupppen för forskarskolan i Örebro
https://kanslibeslut.hig.se/visa.php?wwwhig=1&edit=1&id=1976
VI. Övrigt
Vid protokollet:

Liza Bratt
Sekreterare
Justeras:

Elisabeth Björklund
Ordförande

Elin Eriksson tom § 17
Företrädare för studenterna

Iris Attorps från § 18
Företrädare för lärarna

§ 19
Övrigt
Bilaga 19:1
Bilaga 19:2

"Vi reserverar oss mot beslutet om att medel för ”Styrelseuppdrag i FontD” skall belasta
Lärarutbildningsnämndens (LuNs) redan nu ansträngda budget, eftersom det sannolikt kommer att
leda till ett underskott i medlen för LuN. LuN har de senaste åren belagts med sparbeting
motsvarande ca 200 000 kr. Konsekvensbeskrivning för dessa sparbeting har tidigare inlämnats till
högskolans ledning, med minimalt gehör. Att LuN/LuK får svårt att finansiera styrelseuppdrag i de
forskarskolor lärarutbildare och forskarstuderade är involverade i (FontD och Forskarskolan
Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik) är en ytterligare en konsekvens av dessa
sparbeting.
Med anledning av detta bör konsekvenserna av sparbetingen synliggöras så snabbt som möjligt i
organisationen och vi anser att dessa kostnader därför bör hänskjutas till rektors särskilda medel
genom att överföra ärendet till rektor. Att HiG skulle avveckla sin medverkan i nämnda
forskarskolors ledning vore en mycket olycklig lösning.
Fil.dr. Göran Fransson
Fil.dr. Iiris Attorps"

