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Protokoll fört i NÄLU 26 november 2013

Deltagare
Ordförande
Ingrid Carlgren
Lärarrepresentanter LU
Lars Berggren
Lena Eskilsson t.o.m. 11:45
Bo-Anders Jönsson

HT-fak
S-fak
N-fak

Studeranderepresentant LU
Linnea Bäckström
Hanna Stenfält
Lärarrepresentanter HKR
Peter Gustavsson
Torgny Ottosson

Sektionen för lärande och miljö
-”-

Studeranderepresentant HKR
Amalia Santesson
Amanda Lindborg
Personalorganisationer
Lena Bäckström
Andreas Svensson fr. o. m 10.30

Saco, HKR
ST, LU

Utbildningschef
Sinikka Neuhaus
Övriga
Brita Larsson
Ej närvarande
Maria Rosberg
Lotta Bergman
Per Tryding
Lars Andersson
Kerstin Lingebrant
Johan Dietsch
Mariann Persson
Andreas Svensson

sekreterare

Sektionen för lärande och miljö,
HKR
extern ledamot, Malmö högskola
extern ledamot, Handelskammaren,
Malmö
adjungerad ledamot,
Musikhögskolan, Malmö
Kommunrepresentant, Svalövs
kommun
Saco-S, LU
OFR/Lärarförbundet, HKR
ST, LU
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§1

Sammanträdet öppnas
Ordföranden Ingrid Carlgren hälsar de närvarande välkomna och
förklarar mötet öppnat.

§2

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

§3

Dagordning
Ordföranden redogör för dagordningen och två punkter anmäls
som övriga ärenden 1) Rutiner för hantering av examensbevis, 2)
Studentplattform. Med de ändringarna fastställs dagordningen.

§4

Föregående mötesprotokoll
Ordföranden återkopplar till föregående mötesprotokoll från 201309-24. Protokollet läggs därmed till handlingarna.

Beslutsärenden
§5

Mötesdatum VT 2014
Utbildningschefen är föredragande och presenterar ett förslag till
mötestider vårterminen 2014.
Nämnden beslutar att fastställa mötestider vårterminen 2014 enligt
följande:
Måndagen den 27 januari
Måndagen den 17 mars
Tisdagen den 13 maj

§6

kl. 10-14
kl. 10-14
kl. 10-14

KPU-höstintag 2014 eller vårintag 2015
Utbildningschefen är föredragande och informerar om bakgrunden
till ärendet som innebär ett förslag att förlägga intag till KPU till
vårterminen istället för till höstterminen. Det är en fördel att avsluta
en ett och ett halvt års utbildning under vårterminen inför
sommaren, eftersom man därmed undviker ett ofrivilligt
studieuppehåll.
Nämnden beslutar enligt förslag och nästa intag till KPU sker
därmed vårterminen 2015.

§7

Delegation av beslut gällande kursplaner
Utbildningschefen är föredragande och lägger fram ett förslag till
delegationsordning för beslut gällande kursplaner. Förslaget
innebär att kursplaneutskottet fastställer kursplaner på delegation
av nämnden och att i de fall kursplaneutskottet inte är överens
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hänskjuts beslut till ordföranden. Förslaget innebär vidare att
utbildningschefen inte deltar i kursplaneutskottet.
Nämnden beslutar enligt förslag och tillägger att beslutsprotokoll
skall föras över fastställda kursplaner.
§8

Tillgodoräknande
Utbildningschefen är föredragande och informerar om en skrivelse
som inkommit från ämnessamordnare i svenska gällande
tillgodoräknande av fristående kurser som saknar didaktiska
inslag.
Nämnden diskuterar ärendet och betonar att en ämneskurs utan
didaktik inte helt kan likställas med en ämnesdidaktisk kurs, men
att delar av en kurs eventuellt kan tillgodoräknas.
Nämnden uppdrar åt utbildningschefen att förbereda ett underlag
med förslag till beslut som presenteras vid nästa sammanträde.

Diskussionsärenden
§9

Innehåll och form för studeranderådets utbildningsbevakning
Peter Gustavsson är föredragande och informerar om att formen
för studeranderådets utbildningsbevakning uppfattats som otydlig
och skapat ett förtroendeproblem. Studeranderådet har haft en
ambition att lösa problem allteftersom de dyker upp och har
således skriftligen kontaktat enskilda lärare direkt i egenskap av
studentråd.
Nämnden betonar vikten av förtroende mellan student och lärare
och att förtroende skapas genom återkoppling direkt från student
till undervisande lärare i dialog. Studeranderådet önskar en
diskussion med utbildningschefen och ämnessamordnare om
former för hur man bäst hanterar utbildningsbevakningen.

§ 10

Digitalisering av UVK
Utbildningschefen är föredragande och informerar om en skrivelse
från kursansvarig i matematik. Skrivelsen gäller önskemål från fyra
studenter om att kunna följa delar av undervisningen på UVKkurserna via en länk eller på annat sätt på distans.
Nämnden diskuterar frågan om undervisning med IKT-stöd och
konstaterar att tekniska förutsättningar saknas för närvarande.

§ 11

Internationellt utbyte
Utbildningschefen är föredragande och informerar om en skrivelse
från Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet gällande
internationellt utbyte för lärarstudenter i franska.
Nämnden diskuterar fördelen med möjligheten till utbytesstudier
och ställer sig positiv till informationen, men att det är upp till varje
ämne att uppmuntra och finna former för hur det ska genomföras.
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§ 12

Överenskommelse mellan Högskolan Kristianstad, Malmö
högskola och Lunds universitet
Utbildningschefen är föredragande och informerar om ett utkast till
en överenskommelse mellan de tre lärosätena om möjlighet för en
student antagen vid ett av lärosätena att läsa ett andra och/eller
tredjeämne vid ett av de andra lärosätena.
Nämnden diskuterar formuleringarna i överenskommelsen och
konstaterar att det behöver göras en formell juridisk granskning.

Informationsärenden
§ 13

KPU-master
Ordföranden är föredragande och presenterar ett förslag till
utformning av en KPU-master.
Nämnden diskuterar möjligheten att arbeta fram ett förslag som
inbegriper den existerande KPU-utbildningen och att termin 1 och
2 kan sammanfalla med nuvarande KPU-utbildning.
Nämnden konstaterar att förslaget bör diskuteras inom respektive
fakultet/sektion innan förslaget tas upp vid nästa sammanträde.
Nämnden uppdrar åt arbetsutskottet att arbeta fram ett förslag
inför nästa sammanträde, samt fundera över vilka ämnen som
förslaget inledningsvis bör gälla och när utbildningen ska starta.

§ 14

SI-mentorskap
Nämnden välkomnar Arthur Holmer, SI-samordnare för humaniora
och teologi vid Lunds universitet. Arthur Holmer informerar om
strukturen för SI-mentorskap. Strukturen bygger på att tidigare
studenter på en kurs fungerar som mentorer för en studentgrupp i
samverkansinlärning. Mentorernas uppgift är inte att agera lärare,
utan att få gruppens medlemmar att hjälpa varandra. Mentorerna
har en mentorhandledare, som ofta är en lärare eller en
studievägledare, vars uppgift bl. a. är att stödja mentorerna och
hjälpa till med fortbildning. SI-mentorskap har även inletts på
några gymnasier i Lund och erfarenhet från SI-mentorskap blir
således än mer värdefullt för studenter på ämneslärarutbildningen.
Vid ämneslärarutbildningen på Campus Helsingborg finns för
närvarande 12 blivande SI-mentorer.

§ 15

Delkursutvärderingar
Utbildningschefen är föredragande och informerar om
delkursutvärderingar. Utvärderingarna är över lag positiva och
resultatet är en förbättring jämfört med tidigare
delkursutvärderingar.

§ 16

Studeranderådet informerar om
*att man fortsätter med sociala aktiviteter för studenterna
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*att arbetet med studeranderådets lista med riktlinjer/regler
fortskrider
*att man har sammanställt utvärderingen av SI-mentorskap och att
utvärderingen utfallit positivt
§ 17

Utbildningschefen informerar om
*att det har hållits en dialogkonferens med forskare och huvudmän
för skola. Det har fått ett positivt gensvar och det finns en stor
efterfrågan på konferenser med ämnesdidaktiskt innehåll. En
konferens i matematikdidaktik planeras.
*att det kommer att hållas en pedagogisk konferens i Lund med
titeln ”Kvalitet ur ett studentperspektiv” den 4 februari 2014
arrangerad av vissa studentkårer vid Lunds universitet
tillsammans med CED.
*att organisationen kring ämneslärarutbildningen är för begränsad
och skulle behöva ett resurstillskott för att kunna driva fler frågor.

§ 18

Övrigt
a)

Rutiner för hantering av examensbevis
Utbildningschefen informerar om en skrivelse som inkommit
från Mårten Eriksson, examenshandläggare vid Lunds
universitet, gällande rutiner för hantering av examensbevis.
Nämnden konstaterar att avdelningarna för examen på
respektive lärosäte bäst avgör hur rutiner för handläggning ska
se ut, men erinrar om att gemensam examen bara kan
utfärdas i de fall båda lärosätena har examensrätt.

b) Lärplattform
Utbildningschefen informerar om att Live@Lund används som
lärplattform för studenter vid ämneslärarutbildningen.
§ 19

Nästa möte
Nästa möte äger rum den 27 januari.
Ordföranden avslutar med att tacka ledamöterna. Mötet avslutas.

Ingrid Carlgren, ordförande

Brita Larsson, sekreterare

Justeras

Torgny Ottosson

Bo-Anders Jönsson

