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Närvarande ledamöter:
Sinikka Neuhaus
Fabian Beijer
Ingrid Bosseldal
Linnea Brink t.o.m. $ 10

Malin Dahlgren fr.o.m. $ 5

Urban Eriksson fr.o.m. $ 5 t.o.m. 1/2 $ l0
Charlotta Nilsson
Jonas Granfeldtt.o.m. $ l0
David Gudmundsson
Anders Marklund
Anna-Maria Persson fr.o.m. $ 6
Anna Wallette t.o.m. $ l0
Ann-Kristin Wallengren fr.o.m. $ 6 tom 1i2 S l0

Utbildningschef, ordförande
Engelska
UVK/VFU
Studentrepresentant
Extern ledamot, Rektor Hedda Andersson

Gymnasiet
Fysik
Fysik
Moderna språk
Religionskunskap
Svenska
Matematik
Historia
Prodekan grundutbildning

övriga:
Lina Andersson

Frånvarande ledamöter:
Lena Eskilsson
Ida Caesar

g Ärende

I Mötets öppnande

2 Mötessekreterare

3 Justeringsperson

4 Fastställande av dagordning

5 Föregående mötes protokoll

Utbildningsadministratör, ÄLU

S -fak/Samhäl I skunskap
Studentrepresentant

Beslut

Ordforande hälsar alla välkomna och förklarar
mötet öppnat.

Lina Andersson utses till sekreterare für mötet.

Till justeringsperson utses Ingrid Bosseldal,
att jämte ordfüranden justera dagens protokoll.

Dagordningen fastställs med tillägg under $

övrigt gällande utvärderingen av ÄLU gjord av
UKÄ.

Protokollet läggs till handlingarna.
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Information
Lägesrapporter

Postadress Lunds universitet, lnstitut¡onen för utbildningsvetenskap, IVINO-huset, Box 1 17 , 22'l 00 Lund
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a) ämnena

b) uvk

c) VFU

d) studenter

e¡ Ät U (söksiffror, budgetgrupp)
(bilasa2)

Information om 2:aämnesvalet online, det gick bra.

Man når ut till alla studenter via zoom och
närvaron var högre än annars.

Från ämnena rapporterades att p.g.a. Covid-19 har

omställningen varit stor och arbetskrävande. VFU-
besök har lösts digitalt.
De studenter som skriver övningsuppsatser har haft
vissa problem pga. UB:s nedstängning.
Ny studierektor i historia är rekryterad; Mikael
Ottosson, han börjar HT20.
I matematik är en adjunkt i ämnesdidaktik utlyst.
I I sökande, 6 kvar, sakkunniga är utsedda.

Det tycks som om närvaron är högre via zoom än

vid vanlig campus-undervisning.

Alla har behövt vara flexibla for att hitta former för
VFU under denna period. 30 studenter som skulle
gått ut på VFU kom inte ut, 12 från KPU:n och l8
från långa programmet. Rektorer och skolor
har meddelat att de inte kan komma. Lösningen

blir troligen att dessa studenter bedöms ftir båda

VFU-perioderna under nästa period. Att forlänga
utbildningen är inte ett alternativ.

Studenterna vittnar om att VFU under dessa former
krävt en hög grad av flexibilitet från alla
involverade men att i stort har övergången till
digitalundervisning gått bra. Skolorna i Lund har

sommarskolor; 2 v i början och 2 v i slutet av

sommaren. Torbjörn Hanö, rektor på Polhems-

skolan, ska återkomma efter att rektorsgruppen

haft möte med vilka ämnen som ska gå i sommar.

Linnea och Julia har tackat ja till att sitta med i

utredningsgruppen gäl lande UKÄ-utrednin gen.

Lite fler sökande, dock inte prio L eng prio l: 59,

(totalt 254),sv prio l: 26,svaprio l:9, ma: 18,

S: 5. Vi öppnar för sen antagning. 2.a ämnes-

antagning; eng: 5 , fr: 0, S: 6, hi: 2l,it:0,
kinesiska: 2ma:7, religion: 18, spa: 7, sv: l,
sva: 10, ty:14.
Ett visst överintag är nödvändigt. Redan efter
Termin ltappar vi uppåt 40 studenter.
Sinikka, Ingrid Jönsson och Karin Hjalmarsson ska

utreda vart studenterna faller bort.
En fråga som lyfts är hur vi gemensamt kan arbeta

for att marknadsfüra lärarutbildningen.
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I senaste budgetgruppsmötet diskuterades
Utlysning av bitr. Utbildningschef. Sinikka har fått
i uppdrag att skriva ett utkast.
Ett biträdande universitetslektorat är på gång -
sakkunniga kommer med besked i augusti.
Vi har myndighetskapital som vi vill använda till
att få in adjunkter från gymnasieskolor till UVK-
kurserna. Rektorer i dialog med utbildningen
samråder.

Information
a) Sammanställning VFU Covid-19 (bilaga 3)

Eftersom VFU-kurserna ska ha en tregradig
betygsskala medflor detta problem när bedömning
av VFU under Covid-I9 ska göras. I maj ska vi ñ
besked huruvida det blir en digital kursstart i

augusti. Från HT-fakultetema lyfts att man

diskuterat att ftirbereda ftir både campus- och
distansundervisning.

b) utredning - obs! forslag (bilaga 4)
Detta är ett utkast av en powerpointpresentation
och förslagen ska ut på remissrunda.
PR noterar att i utrednin gen lyfts prøktisk cimnes-

didaktik och samverkan mellan huvudmän fram
som angeläget.
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Diskussion
Utlandsstudier och internationalisering

L Matematik och VFU (bilaga 5)

10. Förändring av ÄLU:s programstruktur (bilaga 6)

Diskussion om lärarutbildningen ska ha en

gemensam policy som syftar till att i så stor
utsträckning som möj ligt uppmuntra studier/VFU
utomlands

Granskargruppen tycks inte vara konsekvent i sin
kritik då man lyfter fram att ma-studenter måste ha

sin forsta VFU tidigare men inte nämner detta lor
sv-studenterna. Vi ska svara på UKÄ:s kritik
årsskiftet 20121.

Denna struktur innebär en stramare uppdelning
mellan UVK och ämnena. Det är många aktörer
inblandade i lärarutbildningen, och allt kan inte
fungera optimalt for alla. Skolorna har tidigare
uttryckt önskemål om att studenterna läst mycket
av ämneskunskaperna innan de går ut på VFU.
Dessutom är det ur skolperspektiv bra med en
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I l. Övrigt

UKÄ-utredningen

12. Mötets avslutande

V let

Lina Andersson

Justeras

Sinikka Neuhaus (ordf.)

enkel shuktur, dvs placeringen av UVK respektive
ämneskurser inom utbildningen struktur renodlas
så aff ämneskurserna blir 30 hp kurser/termin. Alla
i Programrådet är eniga om att kontinuitet i
utbildningen är viktigt. Strukturen bör diskuteras
mer inom Programrådet, gärna hel- eller halvdag.

Arbetet med utredningen fortgår.

Ordftirande fü rklarar mötet avslutat.

Ingrid Bosseldal

J


