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Mariann Persson

§1

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

§2

Ny SACO-representant
Ordföranden hälsar Marie-Louise Österlind välkommen till nämnden
som representant för SACO från Högskolan Kristianstad.

§3

Justeringspersoner
Till att justera dagens protokoll utses Bo-Anders Jönsson och
Torgny Ottosson.

§4

Dagordning
Ordföranden redogör för dagordningen. Utbildningschefen anmäler
två punkter som Övriga frågor, 1) KPU-registrering och 2) Utseende
av ämneslärarrepresentant till Lärosäte Syd. Punkterna lyft till
beslutsärenden och behandlas efter § 10. Med dessa ändringar
fastställs dagordningen.

§5

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll presenteras och protokollet läggs till
handlingarna.

Beslutsärenden
§6

Förslag till fördelning mellan lärosätena
Utbildningschefen informerar om ett förslag till fördelning i procent
av de gemensamma lärarresurserna mellan lärosätena enligt
följande:
Samhällskunskap: LU 60 %, HKR 40 %
Historia: LU 60 %, HKR 40 %
Svenska: LU 50 %, HKR 50 %
Engelska: LU 50 %, HKR 50 %
Matematik 7-9: LU 30 %, HKR 70 %
Hem- och konusmentkunskap: HKR 100 %
Biologi: HKR 100 %
Nämnden diskuterar fördelningen och föreslår att fördelningen för
Matematik 7-9 ändras till 100 % vid Högskolan Kristianstad,
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eftersom det är där utbildningen ges och det är högskolan
Kristianstad som innehar examensrätten ifråga.
Nämnden beslutar att fördelningen i Matematik 7-9 ändras till 100 %
vid Högskolan Kristianstad och att fördelningen i övrigt sker enligt
förslaget.

§7

Förslag till fördelning i religionskunskap
Utbildningschefen presenterar ett förslag till fördelning i procent
utifall examensrätt i religionskunskap beviljas för ht 2013:
Religionskunskap: LU 70 % och HKR 30 %.
Nämnden beslutar enligt förslag.

§8

Förslag på ämnessamordnare
Utbildningschefen presenterar ett förslag på ämnessamordnare vid
respektive lärosäte och informerar om två ändringar i förslaget:
1) För ämnet Fysik ändras Andreas Redfors till Maria Rosberg som
ämnessamordnare för HKR.
2) Ämnet Hem- och konsumentkunskap läggs till med Johanna
Gerberich som ämnessamordnare för HKR.
Nämnden beslutar enligt förslag.

§9

Inre Mongoliet, ansökan om kvalitetsmedel
Utbildningschefen presenterar en ansökan om kvalitetsmedel.
Nämnden konstaterar att det är en intressant ansökan som rör
medel till lärare och forskare, men att ansökan inte har någon
koppling till lärarutbildningen och att nämnden därför inte har några
synpunkter på den.

§ 10

Förslag på mötestider 2013
Förslag på mötestider 2013 presenteras.
Nämnden beslutar fastställa följande mötesdatum 2013:
31 januari
21 mars OBS! ändras till 14/3
16 maj
22-23 augusti
26 september
28 november

§ 11

KPU-registrering
Utbildningschefen informerar om studenters önskemål att göra KPU
utomlands och att det innebär ett problem med försäkrings giltighet
om man är registrerad vid Lunds universitet när VFU är knuten till
Högskolan Kristianstad.
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Nämnden beslutar att KPU ska registreras vid HKR och konstaterar
att kursplan behöver skrivas för VFU.
§ 12 Utseende av ämneslärarrepresentant till Lärosäte Syd
Rektorsmötet inom Lärosäten Syd har beslutat att tillsätta en
arbetsgrupp för lärarutbildning bestående av en representant från
vartdera lärosäte (LU, MaH, HKR, SLU/Alnarp, BTH). Uppdraget är
att med utgångspunkt från nuvarande examensrätter och
utbildningsutbud undersöka förutsättningarna för ett utökat
samarbete i olika avseenden. Arbetsgruppen kommer bland annat
att arbeta med gemensamma strategier och inventera behov inför
framtiden.
Nämnden konstaterar att man behöver veta mer i frågan och
bordlägger den till nästa möte i januari 2013 och återupptar frågan
då vid behov.
Diskussionsärenden
§ 13

Svenska som andraspråk
Utbildningschefen presenterar bakgrunden till ärendet. Det är ett
fåtal studenter som läser Svenska som andraspråk på Campus
Helsingborg.
Frågan om eventuell samläsning med studenter vid Lunds
universitet diskuteras.
Nämnden konstaterar att det finns en undre gräns av antal
studenter för att en kurs ska kunna ges, men att man i så hög
utsträckning som möjligt bör läsa utbildningen bland andra
lärarstudenter. Det finns anledning att se över rekryteringen till
ämnet, eftersom det finns ett stort behov av ämnesbehöriga lärare i
Svenska som andraspråk. Ämnet kan dessutom utgöra en del av
den internationaliseringsprofil som programmet har.

§ 14

Principer och rutiner för hantering av ansökningar om
examensrätt
Utbildningschefen informerar om olika möjligheter att diskutera
frågan om principer och rutiner för hantering av
examensansökningar med ledningen vid respektive lärosäte.
Nämnden diskuterar och beslutar att bjuda in prorektorerna vid
respektive lärosäte och lyfta frågan med dem under mötet i januari
2013.

§ 15

Nybörjarenkäten
Resultatet av en nybörjarenkät presenteras. Enkäten fylldes i på
plats i samband med registrering och har sammanställts av
kommunikatören på Campus Helsingborg. Syftet var att få inblick i
vilka studenterna är och för att inventera behov av stödåtgärder och
mentorskap.
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Nämnden diskuterar enkäten och ställer sig positiv till den, men
föreslår att frågorna ses över till nästa gång och att även frågor som
rör t.ex. förväntningar på studierna och uppskattning av tid som
behöver läggas på studierna läggs till.
§ 16

Riktlinjer för gruppstorlek i relation till tilldelning
Nämnden diskuterar frågan om riktlinjer för gruppstorlek i relation till
tilldelning och framhåller att det är en viktig fråga även ur ett fackligt
perspektiv. Hänsyn måste även tas till kursplaners innehåll för att se
om det finns en rimlig balans i förhållande till timtilldelning. I annat
fall kan kursplaner komma att behöva revideras.
Nämnden konstaterar att det behövs ett underlag beräknat på
fakultetsnivå som visar hur många studenter som krävs för att en
kurs ska kunna ges, samt att det krävs en omvärldsundersökning
om hur man gör på andra lärosäten för att kunna fortsätta
diskussionen vid nästa möte i januari 2013.

§ 17

Representant ÄLU i Grundutbildningsnämnden
(HT)/Utbildningsnämnden
Ämneslärarutbildningen ligger under Grundutbildningsnämnden HT
och frågan om det ska utses en representant för NÄLU till
Grundutbildningsnämnden diskuteras.
Nämnden konstaterar att det är en lärosätesintern fråga och att det
vid lärarutbildningsfrågor räcker att utbildningschefen adjungeras.

§ 18

Eventuellt byte av betygskala
Grundutbildningsnämnden (HT) har beslutat tillsätta en grupp för att
utreda frågan om byte av betygsskalor. Däri ligger även uppdraget
att se hur Ämneslärarutbildningen vid Campus Helsingborg
påverkas av ett eventuellt byte. Ett byte av betygsskala kan komma
att krävas för de internationella studenternas skull.
Nämnden ställer sig avvaktande tills vidare och menar att arbetet
måste utgå från pedagogiska betygskriterier.

Informationsärenden
§ 19

Kursombuden informerar
Rickard Lennermo informerar om:
*att studenters syn på didaktik inte stämmer med hur utbildningen
ser ut och att begreppen didaktik och metodik är oklara.
Studenterna vet inte vad man kan förvänta sig av ämnesdidaktik. I
vissa ämnen är det tydligare vad som är didaktik. Studenterna
önskar att ämnessamordnare går samman och enas om vad det är
studenterna ska lära.
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*att det inom ämnet Svenska som andraspråk förekommer att
undervisningstiden kortas ner och studenterna inte får den tilldelade
tiden.
*att andraårsstudenter är nöjda med hur den administrativa delen
på Campus Helsingborg nu fungerar. Det som saknades förra året
är åtgärdat.
*att inrättandet av ett Studentråd har fallit väl ut. Studenterna vet
vart de kan vända sig och rådet har kontinuerlig kontakt med såväl
studenter som lärare och ledning.
§ 20

AF-bostäders krav på registrering vid Lunds universitet
Ämneslärarutbildningens studenter i samhällskunskap och historia
är registrerade vid Högskolan Kristianstad och kan på grund av
AF:s krav på registrering vid Lunds universitet inte genom AF få
bostad i Lund.
Diskussion förs med AF för att komma tillrätta med problemet.

§ 21

Handlingsplan för kvalitetssäkring
Utbildningschefen meddelar att det tillsammans med Agneta Erfors
pågår ett arbete med kvalitetssäkring av ämneslärarutbildningen. Ett
strategidokument med möjliga indikatorer håller på att tas fram.

§ 22

Faktureringsprincip
Utbildningschefen meddelar att man nu tillämpar full
kostnadstäckning som faktureringsprincip.

§ 23

Anställningar
Utbildningschefen informerar om två tillsatta anställningar, Karin
Hjalmarsson som utbildningsadministratör 80 % och Rebecca LittleSmith som studievägledare 50 %.

§ 24

Lärarlagsmöte: ämnesdidaktik 10 december
Utbildningschefen informerar om att ett lärarlagsmöte kommer att
äga rum den 10 december, då ämnessamordnare och lärare
kommer att träffas för att diskutera ämnesdidaktik.

§ 25

Studieverkstad
Utbildningschefen rapporterar att medel äskats för en 30 %
anställning till Studieverkstaden fr.o.m 2013-01-01.

§ 26

Internationella Programkontoret
Utbildningschefen informerar om att Internationella Programkontoret
höll en konferens på Campus Helsingborg den 6 november och är
intresserade av en fortsatt dialog med Ämneslärarutbildningen.

.
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