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Lina Andersson
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Malin Dahlgren
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Vakanta
Extern ledamot, Rektor Hedda Andersson
Gymnasiet
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Ärende

Beslut

1

Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar
mötet öppnat.

2

Mötessekreterare

Lina Andersson utses till sekreterare för mötet.

3

Justeringsperson

Till justeringsperson utses Anna-Maria Persson,

4

Fastställande av dagordning

att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Dagordningen fastställs med några tillägg under

$ 11 övrigt.

5

Föregående mötes protokoll

6

Information
LUK till punkt 56 (bil 2)

(bil

1)

Ett textstycke vid $ 8 diskuteras och omformuleras
Protokollet läggs sedan till handlingarna.

SUHF står bakom skrivelsen. Denna ska
personligen överlämnas till ministern.

Postadress Lunds universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap, MNO-huseg Box777,221 00 Lund
VWWV,UVET.LU,SE
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7

UVK-rapport
utifrån UVK

-

lärarutbildningsfrågor
Kursvärderingar ska göras hos ämnena, ej hos
institutionen. I nuläget görs de på lite olika sätt, i
ämnena utvåirderas en del ämneslärarna för sig
själva och en del tillsammans med ämnet i sig. En
utvärdering av hela programmet bör göras när

studenterna är klara med sin utbildning, även en
när de är halvvägs. Om det endast är 1 student så är
det kanske inget som behöver göras, kan vara en
frivillig " om ni vill". Kursplaner revideras, och vi
planerar även för studiehandledning inom UVKkurserna. UVK I och UVK 2 är omarbetade.

8

VFU-rapport
utifrån VFU

-

lärarutbildningsfrågor
Suzana Ristic går utbildningar i VFU-portalen.
Till våren blir det ett pilot-projekt på KPU l:s
VFU, Studenterna är helt nya och har ingen

erfarenhet av det gamla systemet. Lärate, huvudmännen och kommunsamordnare behöver utbildas
i systemet. KPU:s omdömesblankett är förenklad,
Glen Helmstad har tagit över Kerstin Hanssons roll
när det gäller VFU inom KPU. Vi behöver anställa
en person /adjunkt till för det långa programmet.

9.

Ämnes-rapport-lärarutbildningsfrågor
utifrån ämnena

Engelska har överfullt bland sina nya studenter
(53 st), inga har droppat av och de får inte riktigt
plats i klassrummen. De försöker boka om
undervisning men det är ont om salar som rymmer
60 personer. Jonas Granfeldt berättar att de
diskuterar det självständiga arbetet på 15 hp som
ligger i termin 3. De ska ta bort kravet på detta
arbete så att studenterna kan ta kurser istället.
Utbytesterminen ligger oftast denna termin, och
när de sedan kommer hem finns kravet kvar på att
ta dessa l5 hp, Detta gör att studenter ofta väljer
att stanna hemma istället. Kursplaner omarbetas
just nu så att fler ska ta chansen att åka på utbytestermin. Sinikka föreslår att vi ska höra med
Uppsala universitet hur de har löst sina utlandsstudier. CTR funderar pä atT göra ett avtal med
Glasgow universitet; erbjud studenterna att åka dit
och läsa specifika kurser där, som motsvarar de
som de skulle läst i Lund. Får man göra detta avtal
på institutionsnivå eller måste det göras på fakultetsnivå? Charlotta berättar att de har fasta terminer
på vissa program på LTH och de verkar fungera
bra. Anders Marklund tar upp studenternas
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akademiska skrivande. Ofta behöver de hjälp med
både språk och referenser. På KPU har de haft ett
samarbete med Studieverkstaden. Där har alla fått
feedback på sitt skrivande. Hur ska vi fånga upp
dem så att vi får lärare som kan kommunicera bra
både språkligl och skriftligt? UVK har uppdaterat
kursplaner for att komma ät detta. Strukturen gör
att det är svårt att hitta de som har problem. Många
som börjar med engelska är väldigt bra på språket,
men när de sedan läser sitt andraämne, t.ex.
svenska, upptäcks det at de saknar mycket
språkligt. Kan man kanske ha en dag kring
kommunikativ förmåga med studieverkstaden?
Nya studenter i matematik får skriva kort om
varför de valt att bli lärare. Om man lägger in detta
moment i introduktionsveckan kan man kanske
fånga upp mânga, även om den inte är obligatorisk'
Det är viktigt atf alla lärare tänker på språket när de
rättar tentor, studenterna bör få hjälp redan termin
I eller 2.
Fysik har haft 2 st. provföreläsningar. De ska
anställa en lektor i fysik som efterträdare till Ann-

Marie Pendrill, Förhoppningsvis blir det tillträde
till våren. De har skapat en ny fysik l-kurs till
våren, lärarstudenterna berörs av detta till ht20.
Anna Walette informerar om att de har många
studenter i historia. Få hoppar av, de som gör det
beror på att de inte klarar behörighetskraven. De
har 18 registrerade på 3:e terminen.

Diskussion
10

Uppföljning workshop l2 september
(se underlag grupp 1-6)

Gemensamma nämnare för gruppernaär attvi
har ett informationsunderskott. Ett nyhetsbrev
ska skickas ut några gånger / termin, det är redan
på gång. Hur kan vi stärka vi-känslan inom

utbildningen? Vad är rimliga förväntningar?
Programrådet kommer den25lIl att börja med
lunch och sedan ha en workshop och arbeta med
bl.a. dessa frågor fram till l5:00 när nästa
programrådsmöte tar vid. Utskick av material den
25/10, deadline för inlämning är 18/l l

1l

Ovrigt
Sommarkurser

Ann-Kristin: Regeringen har avsatt speciella
pengar för att skynda på lärarutbildningen.
Hållbarhetsperspektiv ska uppm?irksammas och
stärkas inom utbildningen. Det ska vara inskickat
den l1l10, Uvet önskar förlängd tid. Akademiskt
skrivande för lärare hade varit bra.
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Formulering $ 8 föregående protokoll

Formuleringen diskuterad och införd i
protokollet.

Kommande möten 2020

Förslag skickas via Doodle.

Mötets avslutande

Ordflorande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Lina

Justeras

Justeringsperson

Sinikka Neuhaus (ordf.)

Anna-Maria Persson
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