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1 Mötets öppnande

Mötesselcreterare

Justeringsperson

4 Fastställande av dagordning

5 Föregåendemötesprotokoll

Utbildningschet ordfdrande
Engelska
(IVKA/zu
Extem ledamot, Rektor tledda furdersson
Gymnasiet
Fysik
Moderna språk
Religionskunskap
Svenska

Matematik
Historia
Prodekan grundutbildning

Utbildningsadministratör, ÄLU
Utbildningsledare, Kansli HT

S -fak/Samhiillskunskap
Studenhepresent¿nt
Studentrepresentant

Beslut

Ordftirande h¿lsar alla välkomna och förklarar
mötet õppnat.

Lina Andersson utses till sekreterare för mötet.

Till justeringsperson utses Malin Dahlgren,
att jämte ordföranden justera dagons protokoll.

Dagordningen fastställs med tillägg av $ 14

Öwigt, $ 10 strykes.

Protokollet läggs till handlingarna.

Välbesö*f , uppskattat, utvärdering koÍrmer.
Det börjar likna en tradition, viss ändring av

2

3

6
Inþrmation
Fortbildning sdag 2/3 2020

Podad¡ess Lunds universitet, lnslitut¡onon ftir utbildningsvetenskap, MNGhuset, Box 117,221 00 Lund
www.uvET.LU.sÊ



7. Änrnesrapporfnr-lärarutbildningsfrågor
utifran ämnena& U-rådet

Svenska, Anders

Moderna språk, Jonas

Historia, Anna

Engelska, Fabian

Matematiþ Anna-Maria
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utformningen kommer att göras. Kan ämnes-
lärarstudenterna och KPU-studenterna vara med
vid kommande tillfülle? Det går kanske att lösa
g€nom sen anmälan. Frågan är ocksåvad
kostnaderna blev i sluttindan, flirra året var e,n

succé men kostade mycket.

De har haft ßrstakontakton med studenterna
infõr kommande VFU-perioder. De har även
pratat om digitala läromedel och salstentor skrivna
på datorer.

De har sin först¿ kull som gått alla 3 terminer i
sitt andraämne, de har läst spansþ franska och
tyska. Studenterna klarar i varierande grad av
shrdierna i moderna språk 7/3 disputerade
Céline Rocher Hahlin, hon fürsvarade sin
avhandling i ämnet franska med språkvetenskaplig
inrikrring.

Marie Lindstedt Cronberg kommerfiärr inte
tillbalg som studiereldor, vilket innebär att inom
Historiska institutionen är nu en ny vaþocess
på gang. Positivt; 19 VFUjlatser fixades. Hur
hanterar vi nãr studenterna får problem med sin
tÆU? I ftirsta hand måste handledaren fånga upp
Studenten - sedan fär vi se var problemet ligger.
Rektorlkontaktperson på skolan bör kontaktas och
även studievägledaren for Uvet fdr ev. framtida
stöd.

Beþmrad och hoppfull gällande bemanning.
Beþmrad då de tappat flera av de som undervisat
lärarstudenterna tidigare, hoppfull aü de som

kommit in klarar det. Språklärardagen arrangerades

i fredags, 6/3,tematvar inspiration och motivation.
Den var þkad.

Mattestudenterna ska ut på auskultation på

Katedralskolan. Malin Ch¡isterssons qianst går ej

att fðrlänga - de ska utlysa en adjunktstjänst. De
har problem med många som slutar mellan termin
loch 2.
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Fysik, Charlotta

Religionskunskap, David

8. UVK-rapport

9. VFU-rapport

De hråIler på att göra om kandidaþrograrnmet och
kommer ev. att bara ha intag på hösten. Detta
ståtller dook till det ftir fasmattan. Hur ska de då
g$rra med det långa programmet i Fysik?

Deras fÌirsta kull har gått igenom, det är en liten
grup.p som Êir ute påVFU nl. De vð 10 när.de

^ bõrjade och åir 5 kvar nu. I höst¿s började I och det
fu 7lçtar i den kullen.

Studenterna som just ltist uvk4 åir nöjda.
Bemanningen är dot stora problemet på
vårterminerna. Det pagarjust nu en diskussion med
Lunds kommuns rekÍorsgrupp utiûån ett förslag
om tilläggsavtal. Förslaget innebär att om-
fatûringen av VFU-sfudenter regleras både volym-
och planeringsmåissigt, Dessutom diskuteras ett
fdrslag om att en låirare utsedd av rektor på skolan
lcan gå ner 20o/o i fiänst för atÇ med hjälp av
myndighetskapital, kunna vara knuten till
Institutionen för utbildningsvetenskap. Inom ramen
für 20Vo ingår exempelvis att hantera VFU-
studenter på skolan g€nom återkommande 

"

seminarier, undervisa gch gq_verksamhets-

perspektiv inom ramen för de utbildnings-
vetenskaplþ k?irnkursornq ingå i praktiknära
forskningsprojelct. Sltet är att lärmstudenter under
sin utbildning ska erbjudas perspektiv både från
verksamhet och universitot. Rektor ska va¡a den
som utser vilken låirare det bör vara. Om 5
g¡rmnasie-skolor och VuxenutbildningenÆfumvux
ä.r intuesserade av detta skulle VFU-frågan inte
längre vara lika akut.

Tilläggsavtalet (se ovan) ligger på Stefan
Norrestams bord. VFU-platsema är fixade med
nöd och näppe. Suzana och Sinikka var på
Stockholms universitet ftir att titta på VFU-
portalen ooh VFU-portfrljen. Det åir ett bra
verþg, men det kostar väldigt mycket jämfiirt
med v¿d vi har nu.

Punkt struken pga. VFU och sjukdom.

Ä¡ i kontakt med Universþ of Glasgow,
de har en utbytestermin på gång. Det svå¡a åir att

10. Studenhapport

Dislussíon
Utlandsstudier ooh skriftlig uppgrft
(D Gudmundsson)

1t
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12. H¿ikolas utredning (bilaga 1)

13. Arbetet med UKÄ:s utvãrdering

14. Övrigt:

det inte finns någon uppsatskurs där. Ladoþ
avdelningens lösning är att de kan göra en egen
h¡rs- d?ir det tydliggörs att kwsen skrivs på annan
ort, Kursplanen ska hållas så öppen som möjligt
fbr att underletta fðr studenterna så att de kan göra
detta utomlands. LTH gör ofta på detta sätt när
de har studenter som gör exnmensarbete

utomlands.

Programrådet diskuterar de otydligheter som
utedningen lyfær fram gåillande hogramrådets
uppdrag och befogenheter och konstaterar att det är
bra att dessa lyfts fram i utredningen. De olika
förslagen som presenteras i uhedningen diskuteras.
En utökning av utbildningen skulle innebära
stabilitet. Hrn ska vi nå dit, ska vi utöka långa
programmet eller KPU, eller båda?

Kursplaneutskottet (engelska och matematik)
fö'reslås utökas med studenfrepresentation. Sinilcka
tar detta med Lisa Hetherington och återkommer.

Vi borde samla alla som är berörda av
utvärderingen. Ett internat fdr att jobba samlat,
och även jobba enskilt innan detta ska skickas in.
Matematik anser afr deras största problem ligger i
hur ûasmattan är uppbyggd. De önskar kontinuitet.
Vid årsskÍftet 20f21 sÞ,a,vi ha ett ftdlgt svartill
UXÄ der vi visar hur vi lösçr den iûågasatta
kvaliteten. Vihigt är att LIKÄ inte accepterar ett
fürslag, de vill se vilka beslut som fattats i fragan.
Ett fìirsta möte är nu inbokat ftir att hitt¿ rutiner
som gör att vi inte hamnar på samma ställe igen.
Det blir den l7l4 kl 14:00-16:00, då tåiffas
wenska-, matte- och uvk-representanter.

Katarina Blennow undervisar på UVK-kurserna
men har inom ramen ftir sin tjÊinst Êiven uppdraget
att ta fram programûãffar fdr våra studenter.

Förslag finns på en dag med föreläsningar och
frågan ställs tíll p-rådet om man ser något tema
som särskilt angeläget, Frågan st?ills om vi även
ska bjuda in gymnasieskolor. Programfrärffen ska
inte läggas underVFU:n. Tips från Anna-Marie 2ir

att lägga det på en lördag, då âir det enklare att
ordna med lite festligheter och sittrring efteråt.

Börja" av oktober eller slutet på september åir nog
en bra period, efter tentor men åindå ganska nära
terminsstart, när de sågs senast.

Ekonomidiskussion Vi har mycket pengax i utbildningen. Ska
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KPU- antagning, diskussion

Kommande mõten:

Avslutningslunch

15 Mötets avslutande

Justeras

Sinikka Neuhaus (ordf.)

Vidprotokollet I

",""\*ã.

planerings-talen ökas nfü2021? Vi har uûymme
fðr atr öka dem. Eventuell okning av KPU-
platserna 2021- kanske antagning både höst och
vår? Vi behöver mer marknadsftiring frr att fil in
fler sökande.

N?ir en blivande student hör av sig o,gh frågar om
behörighet- hur ska vi tänka? Ska vi tänka flera
steg framåt? Fabian vill veta vad han forväntas
göra gåillande behörighet i KPU. Skolverket säger
att det ska ha anknytning till skoltimnet och
möjlighet att upp$lla examensmålen. Har de den
bredd och det djup som fðrvlintas? Vi behöver mer
resurser ftir detta. Ibland har de läst 90 hp i annat
land och kan sakna den bredd som undervisnings-
?imnet innebitr. Vi behOver en policy vad gäller
hantering av behörighet som klargör både ftir
presumtiva sfirdenter och bedömare.

Tisdag 2814,o304 kl. l5:00-17:00

Torsdag 281 5, kl 12:00, återkommer med plats

Ordförande ft,rklanar mötet avslutat.

Malin Dahlgren
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