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Protokoll fört i NÄLU 31 januari 2013 

 
 
Deltagare 
 
Ordförande 
Jörgen Tholin 
  

Lärarerepresentanter LU 
Lars Berggren   H-fak  
Lena Eskilsson  S-fak 
Bo-Anders Jönsson  N-fak 
 

Extern ledamot LU 
Lotta Bergman  Malmö högskola 
 
Studeranderepresentant LU 
Rickard Lennermo 
Angelica Kauntz 
 

Lärarrepresentanter HKR 
Peter Gustavsson  Sektionen för lärande och miljö 
Torgny Ottosson   -”- 
 
Extern ledamot HKR 
Per Tryding   Handelskammaren, Malmö 
 
Utbildningschef 
Sinikka Neuhaus 
 
Personalorganisationer 
Johan Dietsch   Saco-S, LU 
Andreas Svensson  ST, LU 
 
Övriga 
Brita Larsson   sekreterare 
 
Ej närvarande 
Maria Rosberg Sektionen för lärande och miljö, 

HKR 
Lars Andersson adjungerad Musikhögskolan i 

Malmö 
Mariann Persson OFR/Lärarförbundet, HKR 
Marie-Louise Österlind Saco, HKR 
Hanna Forsberg studeranderepresentant, HKR 
Åsa Hult   studeranderepresentant, HKR 
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§ 1 Sammanträdet öppnas 

 Ordföranden Jörgen Tholin hälsar de närvarande välkomna och 
förklarar mötet öppnat. 

 
 § 2 Justeringspersoner 
  Till att justera dagens protokoll utses Lars Berggren och Torgny 

Ottosson. 
 
 § 3 Dagordning 
  Ordföranden redogör för dagordningen. Dagordningen fastställs. 
 
 Beslutsärenden 
 
 § 4 Intag på vårtermin till KPU 
  Utbildningschefen är föredragande och föreslår att intag till KPU 

förläggs till vårterminen istället för till höstterminen. KPU har för 
närvarande ett så kallat höstintag och med nuvarande upplägg 
uppstår för många studenter ett ofrivilligt studieuppehåll. De flesta 
studenter avslutar sina ämnesstudier på höstterminen och ett 
vårintag till KPU skulle innebära att de kan fortsätta sina studier 
direkt. 

 
  Nämnden uppdrar åt utbildningschefen att låta ärendet gå på 

remiss till humanistisk och samhällsvetenskaplig fakultet, till HKR 
och till LTH för att nämnden ska kunna fatta beslut vid nästa möte. 

 
 § 5 Fältdagar 
  Utbildningschefen presenterar ett förslag som innebär att 

utbildningens fältdagar organiseras av administrationen på 
Ämneslärarutbildningen i dialog med kommunernas samordnare 
och i samråd med kursansvarig. 

 
  Nämnden uppdrar åt utbildningschefen att arbeta fram ett 

dokument som beskriver innebörden av fältdagar och som kan 
presenteras vid nästa möte, samt att diskutera med 
representanter för kommunernas samordnare.  

 
 Diskussionsärenden 
 
 § 6 Internationalisering 
  Utbildningschefen presenterar en strategiplan som tagits fram för 

Ämneslärarutbildningen av Jan-Olof Nilsson. 
 
  Nämnden diskuterar strategiplanen och är nöjd med planen, men 

efterlyser några förtydliganden och preciseringar som gör 
internationaliseringen mer specifik för Ämneslärarutbildningen, 
t.ex. att möta skolverksamhet i andra länder. Nämnden efterfrågar 
en handlingsplan både på individuell och kollektiv nivå, att lärares 
mobilitet ses över och ett klargörande om hur den föreslagna 
organisationens koppling till NÄLU ska se ut. 
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 § 7  Kursplaner 
  Utbildningschefen informerar om att kursplaner har olika 

förkunskapskrav och om studenters svårigheter att efter t.ex. 
sjukdom ta igen kunskaper efter några terminers studier med 
kursplaner som saknar förkunskapskrav. Studenter kan alltså läsa 
ett antal terminer utan att ta ett enda poäng. 

 
  Nämnden diskuterar ärendet och uppdrar åt utbildningschefen att 

se över helheten som inkluderar eventuella spärrar både i 
utbildningsplanen och i kursplanerna, samt att utarbeta ett ”early 
warning system” med SI-mentorskap och studieverkstad som 
studentstöd. 

 
 Informationsärenden 
 
 § 8 Studeranderådet informerar om 

 *att Utbildningsvetenskapliga rådet bytt namn till U-rådet 
  *att det kommer att hållas ett ”speak up-möte” vecka 6, då 

studenter kommer att få möjlighet att uttrycka sina åsikter. 
  *att det har gått ut information till samtliga lärare att försöka 

uppmärksamma studenter som de upptäcker vara i behov av hjälp 
med studieteknik och akademiskt skrivande och att skicka dem till 
studieverkstaden. 

 
 § 9 Tillsatta tjänster 
  Utbildningschefen meddelar att en ekonom har anställts på 75%.   
 
 § 10 Registreringar 
  Utbildningschefen informerar om antalet registrerade studenter i 

förhållande till HT 12.  
 
  Antal registrerade studenter på inriktningen 7-9: 
  HT 12, 31 studenter 
  VT 13, 20 studenter 
 
  Antal registrerade studenter på inriktningen Gymnasium: 
  HT 12, 89 studenter 
  VT 13, 76 studenter 
 
  Siffrorna kan komma att justeras efter stängning av Live@Lund. 
 
 § 11 Kursvärderingar 
  Utbildningschefen informerar om att systemleverantören har haft 

problem med att läsa PDF och att man än så länge endast har 
kunnat läsa de handskrivna kursvärderingarna. I dem framställdes 
enskilda lärare som inspirerande, men att kommunikationen 
mellan lärare inte alltid fungerar, att det är för många lärare 
inblandade i enskilda kurser. 
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 § 12  Utbildningschefen informerar om 
  *att Lärosäten Syd, dvs. MAH, Alnarp, BTH, LU och HKR, är ett 

gemensamt akademiskt nätverk och att prorektorsgruppen har  
  tillsatt en styrgrupp för lärarutbildning. Styrgruppen har identifierat 

några områden för samverkan inom lärarutbildningen, t.ex. VFU, 
rekrytering och eventuellt antagning. Dessutom ska styrgruppen 
dels se över överenskommelsen mellan HKR och LU, dels se över 
gamla avtal. 

 
  *att kommuner i samverkan avseende skolverksamhet har ett 

gemensamt samverkansråd med 3 representanter vardera från 
HKR, MAH och LU.  

 
  *att företrädarna för Johan Skyttes högskola har inbjudit till samtal 

med utbildningschefen och prorektor Eva Wiberg. Johan Skyttes 
högskola är en stiftelse som tänker satsa på spetsutbildning i KPU 
inom lärarutbildning.  

 
  *att det kommer att hållas en utbildningsmässa för studenter i 

mars. Studenter kommer då att informeras om ett andra ämne. 
 
  *att utbildningschefen tillsammans med Lars Berggren åker till 

Nottingham v 6 för att diskutera det globala klassrummet och i 
april åker utbildningschefen till San Francisco för att delta i en 
utbildningskonferens. 

 
 § 13 Nästa möte 
  Nästa möte är 14 mars. 
 
 
   
 
 
 
 
 
  Jörgen Tholin, ordförande Brita Larsson, sekreterare 
 
 
 
 
  Justeras 
 
 
 
 
 
  Lars Berggren  Torgny Ottosson 
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