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Närvarande ledamöter:
Sinikka Neuhaus
Fabian Beijer
Ingrid Bosseldal fr.o.m. $ 8
Malin Dahlgren fr.o.m. $ 5
Jonas Granfeldt t.o.m. $

Utbildningschei ordftirande
Engelska

UVK/VFU
Extern ledamot, Rektor Hedda Andersson
Gymnasiet
Moderna språk
Religionskunskap

l9

David Gudmundsson
Anders Marklund
Anna-Maria Persson fr.o.m. $ 7
Ann-Kristin Wallengren t.o.m. $

Svenska

Matematik

l9

Dekan grundutbildning

Övriga:
Utbildningsadministratör, ÄLU

Lina Andersson

Frånvarande ledamöter:
Lena Eskilsson

Marie Lindstedt Cronberg
Charlotta Nilsson
Gustav Ekström/ Elisabeth Jensen Haverling

S-faVSamhällskunskap
Historia
Fysik
Studeranderepresentant, HTS

$

rirende

Beslut

I

Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar
mötet öppnat.

2

Mötessekreterare

Lina Andersson utses till sekreterare för mötet.

3

Justeringsperson

Till justeringsperson utses David Gudmundsson,
att jämte ordfüranden justera dagens protokoll.

4

Dagordningen fastställs med några tillägg under

Fastställande av dagordning

$ 20 övrigt.

l)

5

Föregående mötes protokoll

6

Information
Återkopplin g l13-2019 (Malin Dahlgren)

(bil

Protokollet läggs

till

handlingarna.

Fortbildningsdagen den I mars föll väl ut och
beskrivs som en "succé". Làrama var väldigt
nöjda. Särskilt uppskattades möjligheten för
lärarna attvälja mellan ett stort utbud där enskildas
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intresseområden kunde tillvaratas. Det skissas på
ett fortsatt samarbete den 2 mars 2020 och LUCE
är återigen kontaktade ftir arrangemanget.

7

Samarbete kring ämneslärarstudenternas
examensuppsats (David Gudmundsson)

Vissa kommuner är bra på att samordna så att
studenterna kommer i kontakt med rätt personer på
skolor som är intresserade. Elena Zukauskaite,
vetenskaplig ledare fiir forsknings- och

utbildningsfrågor på Kommunftirbundet Skåne,
kan tänka sig att vara en mellanhand ftir detta och
undersöka intresset. Burlövs kommun har en väl
fungerande modell. David kommer att ha ett möte
med Elena för att prata mer om detta. Förhoppningen är att ha en fungerande lista für vt

2020.
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Rapport till rektorsgruppen från arbetsgruppen ftir lärarutbildningar, Lärosäten
Syd (bil2)

Till rektorsgruppen Lärosäten Syd har
arbetsgruppen for lärarutb ildn ingar rapporterat

foljande:

-

Björn Å.strands utredning om regionala
skolmyndigheter. Frågan om huruvida dessa ska
läggas på lärosätena har lyfts.
- Den akuta lärarbristen och vikten av att arbeta
für kvalitet i yrket snarare än nödlösningar.
- Vikten av attalla inom Lärosäten Sydjobbar
mot samma mål samtidigt som detta kan vara
svåLn i relation till forordningstexten.
- VFU är problematiskt både nationellt och
regionalt. LU köper en administrativ tjänst av
Malmö så att de ska hantera placeringen åt oss.
Personen är anställd pä25% men jobbar minst
ÙYo,bâde vi och Malmö letar VFUadministratörer. VFU-portalen som varit på tal
löser inte alla problem med den kan underlätta
avsevärt.

Det har även diskuterats att alla som använder
portalen bör ha samma mall ftir sina dokument då
enhetlighet och överskådlighet är ett önskemål från
huvudmännens sida.

9. Beslut om granskning, Riksrevisionen

(bil3)

Ämneslärarutbildningen på nationell nivå ska
granskas. Riksrevisionen är intresserade av frågan
om avhopp från utbildningen, varför det är så stora
avhopp. Är det p.g.a. svåra ämnen eller annat som

)
påverkar?

l0

Skype-möten heldag med ämnena, UVK, ledning
och studenter.
Sinikka, Anna-Maria, Anders M och Ingrid B
àr nâgra av de som kommer att intervjuas.

UKÄ "platsbesök" 3/5

Det noteras att nästan hälften av de UKÄutvärderingar som redan giorts (ftir-/grundskola
och fritidshem) har fått bristande kvalitet.

1l

Andra-ämnesval. Engelska 7, franska I st, fusik 6
st,37 i historia. Tyvärr ett stort problem med
historia, då VFU blir oerhört svårt att lösa. För
studenten kommer det innebära att det inte finns
jobb ftr alla som läser detta. På andraämnesinformationen framgick det att både historia och
religion har svårt att fulla en tjänst efter
utbildningen. Kan vi framhäva moderna språk på

Anmälningsstatistik(bil4)

hemsidan framöver?
Historia måste begränsas på något sätt, ska vi ha
låsta ämneskombinationer från början? Dock svårt,
andra universitet som har det berättar om mycket
jobb med b¡en av ämnen m.m. Moderna språk har
en mycket bra arbetsmarknad, studenterna blir
eventuellt avskräckta då de har ett långt uppehåll i
utbildningen innan de ska välja sitt andraämne.
Kan vi förbättra detta med sommarkurser? Kan de
forbereda sig genom att friska upp minnet med att
läsa steg l-3 innan de ska läsa sitt andra-ämne.
Frågan ska tas upp på SOL vid kommande möte.
Lösningen ligger kanske i att begränsa ämnenas
platser. Kan moderna språk vara ett fürstaämne?
Fysik vill gärnavara andraämne. En utvärdering
om hur man väljer sitt andraämne kommer att
lämnas ut vid kursintroduktion på uvk2. Sen
anmälan ska öppnas upp för alla ämnen utom
engelska.
12

Kursplaner/utbildningsplaner

UVK+VFU

De tas i institutionsstyrelsen, Institutionen ftir

Utbildningsvetenskap.

13

UVK

14

Introduktionsvecka2T-3018

1: rektors-, lärar- och skolbesök

Uppskattat med rektorsbesök. Lärarbesök och
skolbesök har också varit populärt. Studenterna får
bättre koll på hur det fungerar.
Planering pågår. Utifrån utvärderingen av förra
årets introduktionsvecka har vissa justeringar
gjorls (t.ex. ansåg majoriteten att det var för många
s.k. inspirationsfloreläsningar). Alla som är till-

4

frågade att medverka har tackat ja till att vara med.
Denna vecka ersätter introdagen/timmarna som vi
tidigare haft.

Diskussion

l5

Statistisk analys UKÁ

Oil 5)

Minustecken oroar. Hur är frågorna ställda? Tar
man hänsyn

t6

Preliminärt: planeringstal 2020 (bil 6)

till

att folk t.ex. går i pension snart?

Samma siffror som für 2019, p.g.a. sjukskrivning

Kan vi öka kapaciteten? Engelska kan eventuellt,
om det finns mer pengar till det. Det hänger också
på att de ska kunna söka andraämne.
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Läromedel (bil 7)

Fråga från Fredrik Eriksson på biblioteket på SOL
angående intresset für att ha ett referensbibliotek
med läromedel: Kan vi ha en referenshylla flor både
undervisande lärare och studenter med läromedel
som används. Detta är intressant både for
moderna språk och svenska. Malin Dahlgren ska
försöka ta fram vad som köps in till dagens
gymnasieskolor, via skolbiblioteken och
återkoppla till Sinikka som vidarebefordrar till

Fredrik.
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VFU-lägesrapport (hitta platser, kursperioder
samla/ftirfydliga/kommunicera information,
revidera omdömesblankett)
VFU-frågan är mycket svår. Utfasningsgruppen i
Helsingborg har med hjälp av HKR lyckats lösa
denna termin, men har krismöten inför hösten.
Inom Lärosäten Syd ser vi att det är fortsatt svårt
att hitta platser. Vi skickar ut perioder tidigt, men
ibland blir det ftirskjutning p.g.a. att t.ex. v 8
(sportlovet) inte har någon undervisning i skolorna.
Det är önskvärt att vi på LU foljer dessa tider.
Exempel: Y4-7 och fortsatt v9. Då året rör sig är
det svårt att anpassa dagarna.3 + 2 v på uvk 3
kanske kan vara en lösning inför vt2020.

19

Tema PR-internat (12-1319)

20

Övrigt

Workshop med HT 1219, övemattning inför
internat som är den 1319.

Canvas

Förslag från Karin Hjalmarsson, administrativ
Studierektor, attvi gör ett eget skal och sedan
fzller ämnena på själva. Matte har kopplat samman
sina och ämneslärarnas kurser i L@L. Canvas
kommer antagligen att fungera på samma sätt. 15/5
ska svenska börja arbeta med att jobba i Canvas.

Behörighet KPU

Från matematik lyfts frågan om vikten av att

se

5

över behörigheterna
Aus kultat ionsfr ågor

2l
vid

från

s

tude nter

till KPU

Flera upprörda samtal från rektorer/skolor till
Institutionen ftir Utbildningsvetenskap med
anledning av att studenterna uppmanas att fråga
om auskultation i ämnen. Om ämnena vill
affangera detta måste det ske samlat och
överblickbart annars blir det for stor påfrestning
für verksamheten.

Kommande möten.

Fredag 2019-09-13, internat, Scandic Star, Lund
(Tid bekräftas senare.)
Tisdag 2019-10-01, kl. l5:00-17:00, M313.
Måndag 2019-ll-25, kl. I 5 :00-l 7:00, M3 13.

Mötets avslutande

Ordforande

fü

rklarar mötet avslutat.

llet

Lina Andersson

Justeras

Justeringsperson

Sinikka Neuhaus (ordf.)

David Gudmundsson

