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Lärarrepresentant HKR
Andreas Redfors

Sektionen för lärande och miljö

Personalorganisationer
Ingrid Lagerborg
Andreas Svensson

Seko HKR
ST LU

§49

Sammanträdet öppnas

§50

Justeringspersoner
Till att justera dagens protokoll utses Torgny Ottosson och Gunnar
Andersson.

§51

Dagordning
Föreslås att ärendena ” Fastställande av möjliga
ämneskombinationer till och behörigheter för Kompletterande
pedagogisk utbildning” samt ”Fastställande av budget 2012” läggs
till dagordningen som beslutspunkter samt att ärendet ”Förfrågan
om Biologilärarutbildning” läggs till dagordningen som
informationspunkt.
Dagordningen fastställs med föreslagna tillägg.

§52

Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll presenteras och läggs till handlingarna.

Beslutsärenden
§53

Fastställande av delegation avseende studieuppehåll och
avregistrering
Förslag till delegationsordning presenteras.
Nämnden för ämneslärarutbildningen beslutar att till utbildningschef
delegera beslut om studieuppehåll efter beredning av
studievägledare. Registering av studieuppehåll görs av
utbildningsadministratör.
Nämnden beslutar vidare att till studievägledare delegera hantering
av avregistrering. Avregistrering görs av utbildningsadministratör.

§54

Fastställande av att ämnet Hem- och konsumentkunskap utgår
som ingångsämne i ämneslärarutbildningen
Ämnet hem- och konsumentkunskap har vid antagningen 2011
erbjudits som ingångsämne i ämneslärarutbildningen. På grund av
låg studerandevolym föreslås ämnet att inte erbjudas som
ingångsämne och framgent enbart erbjudas som andra- eller
tredjeämne i utbildningen.

Sida 3 av 8

Nämnden för ämneslärarutbildningen beslutar att hem- och
konsumentkunskap inte längre kommer att erbjudas som
ingångsämne i ämneslärarutbildningen.
Nämnden beslutar vidare att hem- och konsumentkunskap framgent
kommer att erbjudas som andra- och tredjeämne.
§55

Fastställande av ämnessamordnares och kursansvarigs
uppdrag.
För ämnessamordnare har särskild uppdragsbeskrivning och
ersättning i tid framtagits. Beskrivningen och föreslagen
tidsersättning presenteras för nämnden.
Nämnden för ämneslärarutbildningen anser att ärendet kräver
ytterligare beredning.
Nämnden hänskjuter åt arbetsutskottet (se beslut om arbetsutskott
under § 56) att genomföra denna beredning och ge nämnden
underlag för beslut vid nästa sammanträde.

§56

Inrättande av arbetsutskott samt fastställande av
arbetsutskottets uppdrag och dess sammansättning
Föredragande Jörgen Tholin föreslår att ett arbetsutskott inrättas av
Nämnden för ämneslärarutbildningen. Arbetsutskottets uppgift är att
bereda beslutsärenden inför nämndens sammanträden.
Arbetsutskottet föreslås bestå av en lärarrepresentant och en
studeranderepresentant från varje lärosäte, samt av utbildningschef.
Nämnden för ämneslärarutbildningen beslutar att inrätta ett
arbetsutskott med uppdrag enligt ordförandes förslag.
Nämnden beslutar vidare att arbetsutskottet ska bestå av en
lärarrepresentant och en studeranderepresentant från varje
lärosäte, samt av utbildningschef.
Nämnden beslutar vidare att arbetsutskottet utgörs av
lärarrepresentanterna Torgny Ottosson och Eva Wiberg,
studeranderepresentanterna Ewa Axelsson och Hanna Gunnarsson
samt av utbildningschef.
Utbildningschef är sammankallande för arbetsutskottet.

§57

Fastställande av utbildningschefens uppdrag.
Föredragande Jörgen Tholin presenterar förslag på
arbetsbeskrivning för utbildningschef.
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Föredragande föreslår att ärendet hänskjuts till arbetsutskottet för
vidare beredning.
Nämnden för ämneslärarutbildningen beslutar att hänskjuta ärendet
gällande utbildningschefens uppdrag till arbetsutskottet för beslut
vid nästa sammanträde.
Utbildningschefen deltar ej i beredningen av detta ärende.
§58

Fastställande av budget 2012
Budget för 2012 presenteras, liksom fördelning av statsanslagen,
förslag till registreringsort, förslag till dimensionering, förslag
gällande studieort samt förslag på fördelningen av lärarkraft mellan
lärosätena för respektive kurs.
Nämnden för ämneslärarutbildningen beslutar att
anslagsfördelningen mellan lärosätena ska göras så, att
statsanslagen för varje givet budgetår fördelas jämnt mellan
lärosätena.
Nämnden uppdrar vidare åt ordförande att efter ytterligare
beredning av ärendet fastställa registreringsort, dimensionering,
studieort samt fördelning av lärarkraft.
För lokalisering av ämnet matematik, se §68.

§59

Fastställande av möjliga ämneskombinationer i och
behörigheter för Kompletterande pedagogisk utbildning
Förslag till ämneskombinationer i samt behörigheter för
Kompletterande pedagogisk utbildning presenteras.
Nämnden för ämneslärarutbildningen uppdrar åt ordförande att efter
ytterligare beredning av ärendet fastställa ämneskombinationer i
och behörigheter till Kompletterande pedagogisk utbildning.

Diskussionsärenden
§60

Utvärdering av Nämnden för ämneslärarutbildningens arbete.
Föredragande Jörgen Tholin föreslår att Nämnden för
ämneslärarutbildningen under 2012 ges större utrymme att arbeta
strategiskt och långsiktigt. Föredragande föreslår vidare att
sammanträdena under våren 2012 ges särskilda teman enligt
följande:
3/2
22-23/3

Forskningsanknytningen av
ämneslärarutbildningen
Internationalisering av ämneslärarutbildningen
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10/5

Sammanfattning av ovanståendemöten och
framtagande av visionsdokument

Nämnden ställer sig positiv till föredragandes förslag och uppdrar åt
ordföranden att till sammanträden med föreslagna temata inbjuda
härför lämpliga gäster.
§61

Kravspecifikation vid beställning av kurs från
institution/sektion.
Förslaget diskuteras. Nämnden konstaterar att kravspecifikationen
måste utformas på så sätt att det som där uttrycks sammanfaller
med skrivningar i dokument rörande utbildningschefens och
ämnessamordnares uppdrag.
Nämnden för ämneslärarutbildningen menar att ärendet tas upp till
förnyad diskussion efter beredning av arbetsutskott.

§62

Utvärdering och kvalitetsgranskning av
ämneslärarutbildningen
Former för utvärdering och kvalitetsgranskning av
ämneslärarutbildningen diskuteras.
Nämnden för ämneslärarutbildningen menar att en jämförelse
mellan lärosätenas olika utvärderingsverktyg måste göras och att
någon form av samstämmighet mellan dessa olika verktyg måste
vara en given målsättning.
Det är vidare nämndens mening att denna vid senare sammanträde
fastställer handlingsplan gällande kvalitetssäkring av utbildningen.
Nämnden ger arbetsutskottet i uppdrag att ta fram underlag för en
sådan handlingsplan för presentation vid nästa
nämndssammanträde.

Informationsärenden
§63

Information om budgetprocess vid Lunds universitet.
Planeringschefen vid Lunds universitet, Susanne Wallmark,
presenterade budgetprocessen vid Lund universitet (se bilaga).
Nämnden för ämneslärarutbildningen ger lärarrepresentanterna Eva
Wiberg och Torgny Ottosson samt utbildningschefen i uppdrag att
vid nästa nämndssammanträde presentera den gemensamma
budgeten samt ge förslag till budgetprocess.
Nämnden föreslår vidare att representant för Högskolan Kristianstad
inbjuds deltaga i budgetdialog vid Lunds universitet.
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§64

Ansökan till Högskoleverket angående examenstillstånd.
Informeras om att ansökan inlämnats till Högskoleverket från Lunds
universitet avseende examenstillstånd för ämnena matematik för
gymnasieskolan, religionskunskap för år 7-9 samt gymnasieskolan
samt för filosofi.
Från Högskolan Kristianstad har ansökan avseende
examenstillstånd för ämnet religionskunskap för år 7-9 inlämnats.
Högskoleverkets beslut väntas våren 2012.

§65

Studeranderåd.
Ett studeranderåd för studerande på ämneslärarutbildningen har
inrättats. Studeranderådet har ansvar för den lokala
utbildningsbevakningen vid Campus Helsingborg.

§66

Kompletterande beslut från Högskoleverket om tillstånd att
utfärda ämneslärarexamen
Högskoleverkets beslut presenteras.
Beslutet innebär att Lunds universitet och Högskolan Kristianstad
får rätt att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot år 7-9 och
med inriktning mot gymnasiekolan efter Kompletterande pedagogisk
utbildning.
Beslutet innebär vidare att Lunds universitet och Högskolan
Kristianstad kan samverka med annat lärosäte som givits
examenstillstånd för särskilt ämne på så sätt att studier i detta ämne
vid det tredje lärosätet kan ingå i examen utfärdad vid Lunds
universitet och Högskolan Kristianstad.

§67

Skrivelse från Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet,
angående bemanning av ämnena svenska och engelska.
Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet önskar att på
egen hand bemanna ämnena svenska och engelska med inriktning
mot gymnasieskolan. En skrivelse i ärendet har inlämnats till
Nämnden för ämneslärarutbildningen.
Nämnden för ämneslärarutbildningen konstaterar att en princip om
gemensamma lärarinsatser är antagen och det inte finns någon
anledning att i nuläget göra avsteg från denna princip.
Nämnden ger utbildningschef i uppdrag att i samråd med
arbetsutskottets lärarrepresentanter författa ett svar på skrivelsen.

§68

Lokaliseringen av matematik som ingångsämne ht 2012.
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Nämnden för ämneslärarutbildningen hänskjuter ärendet om
lokalisering av matematik till arbetsutskottet för beredning.
§69

Ämneskombinationer
Nämnden för ämneslärarutbildningen hänskjuter ärendet om
ämneskombinationer till arbetsutskottet för beredning.

§70

Övrigt
Nämnden för ämneslärarutbildningen uppdrar åt Gunnar Andersson
att vid nämndens nästa sammanträde informerar om förändringarna
gällande behörigheterna för undervisande lärare i sociologi som
skolämne.

§71

Förfrågan om Biologilärarutbildning.
Till Nämnden för ämneslärarutbildningen har inkommit en förfrågan
från Biologiska institutionen vid Lunds universitet om att till
Högskoleverket inlämna ansökan om examenstillstånd för ämnet
biologi.
Nämnden för ämneslärarutbildningen konstaterar att tidigare
ansökan till Högskoleverket inkluderade ämnet biologi, vilket tolkas
som att universitetets ledning står bakom ny ansökan.
Nämnden uppdrar åt utbildningschef att besvara institutionens
skrivelse.

§72

Kommande sammanträdesdatum

Kommande sammanträden äger rum enligt följande:
3/2
10-16
22-23/3
12-12
10/5
10-16
23/8
10-16

Jörgen Tholin
Ordförande

Carina Argelius
Handläggare
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Justeras

Torgny Ottosson

Gunnar Andersson

