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Utdragsbestyrkande 

           
 
 
 Närvarande ledamöter 

Thomas Östholm, ordf och prodekan 
Tatiana Jak-Peterson, ISV 
Kicke Jeppson, IKK 
Ragnhild Svanh, IBL 
Joakim Samuelsson, IBL 
Marianne Jeppson, KFU 
Åsa Ridne, Norrköpings kommun 
Elin Henriksson, stuff 

 
 
Övriga närvarande 
Caroline Kelly, KfU, fakultetskoordinator 
Helena Loborg, KfU, utbildningsledare 
Malin Thunström, KfU, studievägledare (p. 5) 
 
Ej närvarande 

 Lars Björklund, IFM (anmält förhinder) 
 

1. Sammanträdet öppnas 
 Sammanträdet öppnas och inleds med en presentationsrunda. 

 
2. Utseende av justeringsperson 

 Elin Henriksson utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
 
3. Fastställande av dagordning 

 Utsänd dagordning fastställes. 
 
4. Information från ordförande 

Ordföranden hälsar alla välkomna till detta nämndens första sammanträde. Till 
kommande möten kommer olika föredraganden att bjudas in, t.ex. programansvariga 
utbildningsledare (PUL). 

 
5. Presentation av lärarutbildningar vid LiU 

Malin Thunström delar ut en ny broschyr – Lärarutbildningar vid Linköpings 
universitet. Broschyren finns också på www.liu.se/uv/studera. Det är viktigt att 
komma ihåg att Grundutbildningsnämnden ansvarar för hela utbildningsutbudet på 
grundnivå. Hälften av de förfrågningar som kommer till studievägledarna handlar 
om andra utbildningar än det långa lärarprogrammet. 

  
6. Genomgång av uppdragsbeskrivning 

Instruktion för Grundutbildningsnämnden gås igenom och diskuteras t.o.m. ”Tillse 
att studenternas erfarenheter tillvaratas i kvalitetsarbetet” under rubriken 
”Grundutbildningsnämnden skall:” I augusti börjar diskussioner om budget för 
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nästkommande år. Önskemål finns om utbildning för ledamöterna i budgetarbete och 
regelverk. 
 
Det bör skrivas fram tydligare än i instruktionen vilka ärenden som 
Grundutbildningsnämnden beslutar i respektive föreslår beslut. Uppdras åt Helena 
att skriva ett utkast. 
 
Vid nästa sammanträde den 7 maj fortsätter genomgången av instruktionen. 

 
7. Förslag till instruktion för verksamhetsberättelse 

 Bordlägges. 
 

8. Tillfällig hanteringsordning för kursplaner 
Kursplaner ska fastställas av Grundutbildningsnämnden två gånger om året. De ska 
vara färdigförberedda när de kommer på nämndens bord. En tillfällig 
hanteringsordning är nödvändig under en övergångsperiod. Nämnden beslutar att 
ordföranden tillsammans med studeranderepresentanten får mandat att fastställa 
kursplaner och att dessa redovisas vid nästkommande sammanträde. 

 
9. Mötestider under nästkommande läsår 

Förslag: 27 augusti, 24 september, 22 oktober, 19 november och 10 eller 17 
december. Alla datum torsdagar kl 15-17. Varannan gång i Linköping och varannan 
i Norrköping. Beslut tas på nästa sammanträde den 7 maj kl 15-17 i Norrköping. 

 
10. Punkter till UV-ljus 

 Bordlägges. 
 

  
 

 
Vid protokollet  

 
 
 
 Caroline Kelly 
 
 Justeras 
 
 
 
 Thomas Östholm Elin Henriksson  
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Justerandes signatur                                                   

Protokoll Gunämnd 09

Närvarande 

0507 

ledamöter:  

nde och prodekan Thomas Östholm, ordföra

 Lars‐Erik Björklund, IFM

Elin Henriksson, StuFF 

n, ISV Tatiana Jak‐Peterso

Kicke Jeppson, IKK 

Marianne Jeppson, KfU 

IBL Joakim Samuelsson, 

Ragnhild Svanh IBL 

Åsa Ridne, Norrköpings kommun 

 

 Övriga närvarande

Thomas Dahl, KfU 

Helena Loborg, KfU 

amuel Zethson, KfU S

 

1 Sammanträdet öppnas 
  Sammanträdet öppnas och inleds med kort presentationsrunda. 
. 

2 Utseende av justeringsperson 
Tatiana Jak‐Peterson utses att tillsammans med ordförande justera dagens 
protokoll. 

. 
 

 
3.   Fastställande av dagordning 

• krivelse rörandes ansökan om medel för Punkten 9 utgår och ersätts med en s
.  

• ill.  
kompetenstid för kursmentorer

Punkt 16 om övriga frågor läggs t
• Punkten 10 flyttas och läggs sist. 
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4
 
. Föregående protokoll gicks igenom    

5.   Anmälan och meddelande 
• na Ordförande föredrog två inkomna skrivelser från IKK och berättade att ärende

handlades enligt gällande delegationsordning av berörd programansvarig. 
• ldning skulle Ordförande redovisade kort en skrivelse kring hur en budgetutbi

kunna organiseras utifrån ett underlag från Ragnhild Swahn. 
• va Tjärnström hade skickat en handling med en beskrivning av 

nriktningsansvarigas uppdrag som gäller från hösten 09. 
E
i
 

6 Förslag till instruktion för verksamhetsberättelse 
  Helena redogjorde för innehållet och vad som ändrats sedan tidigare. Ledamöterna 

önskade att även procentsatsen på hur mycket av pengarna som staten skickar ut 
per student som går till kurs. Med det tillägget bifölls instruktionen. 

.  

 
7 Förslag till kursklassificering 
  Ett antal felaktigheter i listan med förslag till kursklassificering upptäcktes. 

Nämnden beslutade att ge Thomas Dahl och Samuel Zethson i uppdrag att gå 
igenom listan för att säkerställa att inte ytterligare uppenbara felaktigheter 
förekommer. Därefter lämnas listan till rektor för fastställande. 

. 

 
de te

 
8 Mötestider under nästkomman.   rmin 
  Nämnden fastslog följande mötestider

 
  27 augusti 13.15‐16 i Linköping 
  24 september 15.15‐17 i Norrköping

 
  22 oktober 13.15‐16 i Linköping 

19 november 15.15‐17 i Norrköping 
  10 december 15.15‐ 17 i Linköping 
 
  Därutöver föreslås ett möte  i juni för genomgång av utfallet från rektors 

elektroniska utvärdering av kurs (KURT) samt av nämndens instruktion. Förslag 
på datum kommer att skickas ut separat. Ytterligare ett sådant tillfälle skall läggas 
in under hösten med budgetfokus. 

 
9 Ansökan om kompetenstid för magisteruppsats 
  Bakgrund: Kajsa Andersson, planeringsansvarig för verksamhetsförlagda 

utbildningen, har inkommit med en ansökan om medel för kompetenstid för 
kursmentorer.  

. 
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  Kursmentorer har ett stort ansvar för planeringen av kurser inom 

lärarprogrammet vid campus Norrköping och arbetar ofta så mycket som 50% 
eller mer av sin tid med kursrelaterad verksamhet.  

  Nämnden beslutade att bifalla ansökan. Motiveringen är att a) det finns pengar 
avsatta på Lärarprogrammet i Norrköping för ändamålet b) kursmentorerna ingår 
och deltar aktivt i kursen och är därmed en viktig del av kursen c) det höjer 
kvalitén på den verksamhetsförlagda utbildningen. Nämnden påpekar dock att 
detta inte skall betraktas som ett praxisbeslut utan att särskilda skäl förelåg (enligt 
ovan). 

  
10.  Fortsatt genomgång av uppdragsbeskrivning 
  Frågan bordlades och kommer att tas upp på separat möte. 
 
1 Förslag till tillägg av hanteringsordning för inrättande av program. 
  Nämnden beslutade att anta förslaget till tillägg och skicka det vidare till 

områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap med rekommendation om 
fastställande. 

1. 

 
12.   Budget 2009 bakgrundsinformation 

Samuel Zethson gav en kort beskrivning av hur budgetarbetet går till och pekade 
på vikten av fördelningsprinciper. Han informerade också om att en arbetsgrupp 
har tillsatts för att belysa vilka overheadkostnader som finns i dagsläget. 

 
KURT resultat ht 08 
Bordlades och kommer att tas upp på separat möte. 

1
 
 

3.  

14.  Kursplaneutbildning för studenter 
Eva Tjärnström skall bjudas in vid ett tillfälle längre fram och redovisa hur 
kursplanehanteringen går till. Studenter som sitter med i institutionsstyrelserna 
skall också bjudas in till det tillfället. 

 
15.   Hemsida och UVljus 

Thomas ber ledamöterna fundera över vad som skall läggas ut och förmedlas till 
andra. 

 
16.   Övriga frågor 

Det efterfrågas om det var möjligt att lägga in allt i samma pdf‐fil så ledamöterna 
endast behöver skriva ut ett dokument. Skall eftersträvas i möjligaste mån. 

17.   Mötet avslutades 
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Vid protokollet 

 

elena Loborg H

 

usteras J

 

homas Östholm      Tatiana Jak‐Peterson T
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 Närvarande ledamöter 

Thomas Östholm, ordförande och prodekan 
Lars Björklund, IFM 
Tatiana Jak-Peterson, ISV 
Kicke Jeppson, IKK 
Ragnhild Svanh, IBL 
Joakim Samuelsson, IBL 
Marianne Jeppson, KFU 
Åsa Ridne, Norrköpings kommun 
Elin Henriksson, StuFF 

 
Övriga närvarande 
Caroline Kelly, KfU, fakultetskoordinator 
Helena Loborg, KfU, utbildningsledare 

 
1. Sammanträdet öppnas 
 
2. Utseende av justeringsperson 

 Kicke Jeppsson utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
 
3. Fastställande av dagordning 

 Utsänd dagordning fastställes. 
 
4. Föregående protokoll 
 Godkännes. 
 
5. Revidering av utbildningsplaner för lärarprogrammen 

 Fastställes enligt diariehandling. 
 
 Dnr LiU 2009-00437, Dnr LiU 576/07-41 

 
6. Kursvärderingssystemet KURT 

Resultat ht 2008 
Caroline Kelly presenterar resultat för ht 2008. Svarsfrekvensen har ökat och 
genomsnittsbetyget förbättrats. 

 
Aktivering av kursvärderingar 
På Utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet måste kursansvarig lärare själv 
aktivera kursvärderingen. På Tekniska högskolan och Hälsouniversitetet aktiveras 
kursvärderingar centralt på fakulteten. Grundutbildningsnämnden vill arbeta för att 
den senare lösningen införs inom Utbildningsvetenskap, i syfte att höja 
användningsgraden av KURT. 
 
Analys av vilka kurser som ej utvärderas 
Caroline delar ut en lista över kurser som ej utvärderats ht 2008. Listan innehåller 
felkällor men är ändå för lång med tanke på att alla kurser ska utvärderas enligt 



 
 

2009-06-04 
            PROTOKOLL  

Grundutbildningsnämnden 09/03 
2(2) 

 
Justerandes signatur                                                                                    Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap  
                                                                                                                                                   Grundutbildningsnämnden 
  
Utdragsbestyrkande 

rektors beslut. Diskuteras hur återkoppling till studierektorer ska ske. Thomas tar 
med sig frågan till OSUs ledningsgrupp. 
 
Fakultetens frågor 
Thomas visar de fakultetsfrågor som används på Tekniska högskolan. 
Grundutbildningsnämnden beslutar att tillsätta en arbetsgrupp som ska se över 
Utbildningsvetenskaps fakultetsfrågor och föreslå ändringar. Gruppen består av Elin 
Henriksson, Lars-Erik Björklund och Helena Loborg/Caroline Kelly. 
 
Hur hantera KURT på en kurs som har studenter registrerade från flera olika 
kurskoder? 
Detta kan inte hanteras av KURT idag utan kräver en utveckling och/eller manuell 
hantering. 
  

7. Genomgång av uppdragsbeskrivning 
Instruktion för Grundutbildningsnämnden gås igenom och diskuteras. 
 
Uppdras åt Helena att göra förslag till reviderad instruktionen som kan fastställas av 
OSU i höst. 

 
8. IKT-inslag i nya lärarutbildning 

 Diskuteras formerna för detta. 
 

  
 

 
Vid protokollet  

 
 
 
 Caroline Kelly 
 
 Justeras 
 
 
 
 Thomas Östholm Kicke Jeppsson  
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 Närvarande ledamöter 

Thomas Östholm, ordförande och prodekan 
Tatiana Jak-Peterson, ISV (p.1-9, 12-13, 15-17) 
Marianne Jeppson, KfU 
Kicke Jeppsson, IKK 
Joakim Samuelsson, IBL 
Camilla Georgsson, StuFF 
Elin Henriksson, StuFF 

 
Övriga närvarande 
Magnus Boman, universitetslektor IFM (p.1-5, 15) 
Thomas Dahl, KfU, utredare (p.13 a-d, 15) 
Anna-Lena Eriksson-Gustavsson, programansvarig utbildningsledare (p.16) 
Caroline Kelly, KfU, fakultetskoordinator 
Susanne Kreitz-Sandberg, programansvarig utbildningsledare (p.17) 
Helena Loborg, KfU, utbildningsledare 
Ingrid Olsson, programansvarig utbildningsledare (p.12-13) 
Eva Tjernström, KfU, fakultetskoordinator (p.1-9, 12-13, 15-17) 
Suzanne Parmenius-Swärd, programansvarig utbildningsledare (p.1-9, 12-13, 15-17) 
Maria Simonsson, programansvarig utbildningsledare (p.1-9, 12-13, 15-17) 

 
Ej närvarande 
Lars Björklund, IFM 
Ragnhild Svanh, IBL 
Åsa Ridne, Norrköpings kommun 

 
1. Sammanträdet öppnas 
 
2. Utseende av justeringsperson 

 Joakim Samuelsson utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
 
3. Fastställande av dagordning 

 Utsänd dagordning fastställes. 
 
4. Föregående protokoll 
 Godkännes. 
 
5. Anmälningar och meddelanden 

 Ordföranden informerar om 
- att ett brev skickats före sommaren till studierektorer inom Utbildningsvetenskap 

ang. KURT. 
- att Högskoleverket ger klartecken till lärarutbildningen vid LiU och att 

bedömargruppen lovordar arbetet med att stärka utbildningen. 
- att antagningssiffrorna ht-09 inom Utbildningsvetenskap är mycket positiva. 
- tidplan för budget 2010. 
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6. Tillsättning av utredningsgrupp för examensarbetet inom lärarprogrammen 
 för studenter antagna fr.o.m. ht-07 

Föredragande: Helena Loborg 
 
Dnr LiU-2009-01155 
 
Beslutas enligt diariehandling 
- att ge i uppdrag åt utbildningsledare Helena Loborg att sammankalla en grupp för 

att utreda den framtida organisationen av examensarbetet inom lärarprogrammen 
- att ansöka om medel motsvarande totalt fyra veckors arbete att fördelas på lämpligt 

sätt till arbetsgruppen 
- att fastställa instruktion 

 
Förslag på lämpliga personer att ingå i gruppen lämnas till Helena Loborg. 
  

7. Beställning av ny specialisering i idrott inom lärarprogrammen inför vt 2010 
 Föredragande: Suzanne Parmenius-Swärd, Eva Tjernström 
 
 Dnr LiU-2009-01156 
 
 Godkännes enligt diariehandling. Kicke Jeppsson deltog ej i beslutet. 
 

8. Beställning av nya kurser inom Inriktning Matematik för grundskolan inom  
 lärarprogrammen inför vt 2010 
 Föredragande: Suzanne Parmenius-Swärd, Eva Tjernström 
 
 Dnr LiU-2009-01157 
 
 Godkännes enligt diariehandling. 

 
9. Verksamhetsberättelse – förslag till OSU 

 Föredragande: Helena Loborg 
 
 Dnr LiU-2009-01158 
 
 Återremitteras. 

 
10. Reviderad instruktion för Grundutbildningsnämnden – förslag till OSU 

 Föredragande: Helena Loborg 
 
 Dnr LiU-2008/02737 
 
 Godkännes med redaktionella ändringar. Instruktionen lämnas till OSU för beslut. 
 

11. Beslut om mastersutbildning ht 2010 
 Föredragande: Helena Loborg 
 
 LiU-2009-01159 
 
 Grundutbildningsnämnden ställer sig bakom följande förslag: 
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- att ge nuvarande magisterprogram i uppdrag att skapa en masterspåbyggnad för 
respektive program med start hösten 2010 
- att ge dispens från hanteringsordningen av inrättande av program när det gäller 
masterspåbyggnad av befintliga magisterprogram. Ett färdigt förslag skall 
presenteras senast till nämndmötet i december. 
- att arbetet med att ta fram en gemensam master fortsätter och att den koordineras 
med den nya lärarutbildningen. 
 
Förslaget lämnas vidare till OSU för beslut. 

 
12. Revidering av utbildningsplan för Lärarutbildning 90 hp 

 Föredragande: Ingrid Olsson 
 
 Dnr LiU-2009-00438 
 
 Godkännes med redaktionella ändringar. 
 

13. Fastställande av kursplaner 
a)  Barns matematikutveckling (Speciallärarprogrammet) 
b) Matematiksvårigheter (Speciallärarprogrammet) 
c) Identifiering och bedömning (Speciallärarprogrammet) 
d) Prevention och intervention (Speciallärarprogrammet) 
e) Inriktning/specialisering Samhällsvetenskapligt tema 

 Föredragande: Thomas Dahl/Eva Tjernström  
  
 Kursplaner a-d fastställes. 
 
 Dnr LiU-2009-01160 
 
 När det gäller kursplan e) beslutar Grundutbildningsnämnden enligt diariehandling 

- att ge direktiv till Institutionen för Kultur och kommunikation (IKK) att följa det 
muntliga avtalet från 2003 mellan dåvarande IUV och IRK 

- att uppdra åt IKK att inkomma med förslag på kursplaner inom två veckor 
- att flytta kurserna till annan institution om ovanstående punkter inte uppfylls 
- att uppdra åt inriktningsansvarig att nedteckna det muntliga avtalet från 2003 i 

skrift. 
 
Dnr LiU-2009-01161 

 
14. Fakultetsfrågor i KURT 

 Föredragande: Helena Loborg 
 
 Bordlägges. 

 
15. Naturvetenskapliga kompletteringskurser 

 Föredragande: Magnus Boman 
 
 Dnr LiU-2009-01162 
 
 Grundutbildningsnämnden beslutar enligt diariehandling att ej erbjuda  
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 naturvetenskapliga kompletteringskurser från och med 2010. 
 
16. Presentation av Specialpedagog- och Speciallärarprogrammet 

 Föredragande: Anna-Lena Eriksson-Gustavsson, programansvarig utbildningsledare 
 
 Se www.liu.se/uv/omuv/grundutb/presentationer  

 
17. Presentation av Pedagogiskt arbete 

 Föredragande: Susanne Kreitz-Sandberg, programansvarig utbildningsledare 
 
 Se www.liu.se/uv/omuv/grundutb/presentationer  

 
18. Hemsidan och UV-ljus 

 Bordlägges. 
  

 
Vid protokollet  

 
 
 
 Caroline Kelly 
 
 Justeras 
 
 
 
 Thomas Östholm Joakim Samuelsson  

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.liu.se/uv/omuv/grundutb/presentationer
http://www.liu.se/uv/omuv/grundutb/presentationer
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 Närvarande ledamöter 

Thomas Östholm, ordförande och prodekan 
Lars-Erik Björklund, IFM 
Tatiana Jak-Peterson, ISV  
Marianne Jeppson, KfU 
Kicke Jeppsson, IKK 
Joakim Samuelsson, IBL 
Åsa Ridne, Norrköpings kommun 
Camilla Georgsson, StuFF 
Elin Henriksson, StuFF 

 
Övriga närvarande 
Thomas Dahl, KfU, utredare  
Helena Loborg, KfU, utbildningsledare 
Suzanne Parmenius-Swärd, programansvarig utbildningsledare  
Maria Simonsson, programansvarig utbildningsledare  
Samuel Zethson, KfU, controller 

 
Ej närvarande 
Ragnhild Svanh, IBL (tjänsteresa) 

 
1. Sammanträdet öppnas 
 
2. Utseende av justeringsperson 

 Marianne Jeppson utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
 
3. Fastställande av dagordning 

 Utsänd dagordning fastställes med tillägg av punkt 10 b Beslut om kursplaner samt  
 tillägg av övrig punkt. 

 
4. Föregående protokoll 
 Godkännes. 
 
5. Anmälningar och meddelanden 

 Ett brev från en student har inkommit med förslag om stöd till studenter. StuFF vet  
 att andra program har liknande aktiviteter och gärna delar med sig av sina  
 erfarenheter. Suzanne Parmenius-Swärd kontaktar studenten och förmedlar  
 informationen om StuFFs möjligheter att hjälpa samt kontaktuppgifter. 

 
6. Möteslängd vid GU-nämndens sammanträden 

Föredragande: Thomas Östholm 
 
Ett förslag om förlängda mötestider diskuterades och bejakades. Mötena i oktober, 
november och december kommer att vara från 13.15 till 16.30. 
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7. Verksamhetsberättelse – förslag till OSU 

 Föredragande: Helena Loborg 
 
 Dnr LiU-2009-01158 
 
 Godkännes med smärre redaktionella ändringar. 
 

8. Beslut om uppdragsbeskrivning för inriktningsansvariga 
 Föredragande: Suzanne Parmenius-Swärd 
 
 Dnr LiU-2009-01294 
 
 Med tillägget att studierektorer skall läggas till vid sista punkten godkännes  
 handlingen. 

 
9. Generellt beslut om tillgodoräknande inom lärarprogrammen 

 Föredragande: Thomas Dahl 
 
 Dnr LiU-2009-01295 
 
 Beslutet godkännes. Thomas Dahl gör en avstämning med examensenheten. Skulle  
 de ha invändningar återkommer ärendet nästa möte. 

 
10. Beslut om volymräkning program 

 Föredragande: Samuel Zethson 
 
 Dnr LiU-2009-01180 
 
 Samuel Zethson redovisar läget och nämnden godkänner förslaget och skickar det  
 vidare till OSU. Förslag om principer om hur medel skall fördelas diskuterades. 
 

10b Beslut om kursplaner 
 Föredragande: Thomas Dahl 
 
 Dnr LiU-2008/02540 
 
 Utifrån tidigare beslut har Inriktning/Specialisering Samhällsvetenskapligt tema  
 skrivit fram nya kursplaner som godkännes med den redaktionella ändringen att  
 ”lärarprogrammet i Linköping” ändras till ”lärarprogrammet”. 
 
11. Fakultetsfrågor i KURT – input till gruppen 

 Föredragande: Helena Loborg 
 
 Önskemål om mer generella frågor – övergripande – koppling till styrdokument. 

 
12. Information om Förskolelyftet 

 Föredragande: Helena Loborg 
 
 Vi har fått besked om att Skolverket är intresserade av att upphandla två av sex  
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 inskickade kurser. Båda kurserna ges i samarbete mellan flera institutioner. 
 

13. Handlingsplan, Nöjd-Student-Index (NSI) 
 Föredragande: Thomas Dahl 
 
 Dnr LiU 1100/07-37 
  
 Redovisades vilka åtgärder som vidtagits så här långt. Godkännes med redaktionella  
 ändringar och skickas vidare till rektor. 
 
14. HSVs granskning av utbildningar i pedagogik (Folkhögskollärarprogrammet) 

 Föredragande: Helena Loborg 
 
 Kompletterande handlingar skall skickas in i början av oktober. Arbete med att ta  
 fram underlag pågår. 

 
15. IKKs svar ang. Inriktning/Specialisering Samhällsvetenskapligt tema 

 Föredragande: Thomas Östholm 
 
 Dnr LiU-2009-01161 
 
 Thomas Östholm har haft en dialog med IKK och frågan är numera löst. 

 
16. Presentation av Magisterutbildning i Miljö- och utomhuspedagogik 60 hp och  

 Master in Outdoor Environmental Education and Outdoor Life, 60 credits 
 Presentationen tas på decembermötet. 

 
17. Hemsidan och UV-ljus 

 Student har fått pris för Sveriges bästa uppsats inom matematisk didaktik. Joakim  
 Samuelsson har mer information. 

 
18. Övrigt 

Kicke Jeppsson undrade kring hur kriterierna för att ställa in en kurs ser ut. Särskilt 
fristående kurs. Ett delegationsbeslut togs 2009-05-28. Se 12 Hantering av frågor om 
inställande av kurs på http://www.liu.se/uv/omuv/protokoll/delegationsprot2009  

  
 

Vid protokollet  
 
 
 
 Helena Loborg 
 
 Justeras 
 
 
 
 Thomas Östholm Marianne Jeppson  

 
 

http://www.liu.se/uv/omuv/protokoll/delegationsprot2009
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 Närvarande ledamöter 

Thomas Östholm, ordförande och prodekan 
Lars-Erik Björklund, IFM 
Tatiana Jak-Peterson, ISV (p.6-11,13) 
Marianne Jeppson, KfU 
Kicke Jeppsson, IKK 
Joakim Samuelsson, IBL 
Elin Henriksson, StuFF 

 
Övriga närvarande 
Kajsa Andersson, programansvarig utbildningsledare (p.6-7, 10) 
Thomas Dahl, KfU, utredare (p.7-8) 
Caroline Kelly, KfU, fakultetskoordinator 
Helena Loborg, KfU, utbildningsledare 
Suzanne Parmenius-Swärd, programansvarig utbildningsledare (p.1-9) 
Maria Simonsson, programansvarig utbildningsledare (p.1-7) 
Eva Tjernström, KfU, fakultetskoordinator 
Samuel Zethson, KfU, controller (p.6-7) 

 
Ej närvarande 
Ragnhild Svanh, IBL  
Åsa Ridne, Norrköpings kommun 
Camilla Georgsson, StuFF 
 

1. Sammanträdet öppnas 
 
2. Utseende av justeringsperson 

 Lars-Erik Björklund utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
 
3. Fastställande av dagordning 

 Utsänd dagordning fastställes. 
 
4. Föregående protokoll 
 Godkännes. Noteras att de punkter som skickades vidare till OSU har godkänts där. 
 
5. Anmälningar och meddelanden 

 Brevet från en student med förslag om stöd till studenter har besvarats. 
 
6. Presentation av Lärarutbildningen 

Föredragande: Suzanne Parmenius-Swärd och Maria Simonsson 
Se www.liu.se/uv/omuv/grundutb/presentationer 
  

7. Beslut om programbudgetar 
 Föredragande: Samuel Zethson 
 
 Dnr LiU-2009-01180 

http://www.liu.se/uv/omuv/grundutb/presentationer
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 Samuel Zethson ger en bakgrund och redovisar läget. Nämnden godkänner  
 förslaget och skickar det till OSU för beslut. 
 

8. Beslutsförslag, kursklassificering 
 Föredragande: Thomas Dahl 
 
 Dnr LiU-2009-00489 
 
 Nämnden beslutar att ge Thomas Dahl i uppdrag att göra eventuella nödvändiga  
 ändringar. Därefter lämnas listan till rektor för fastställande. 

 
9. Diskussion om principer för förstärknings- och utvecklingsmedel 

 Föredragande: Suzanne Parmenius-Swärd 
 
 Suzanne Parmenius-Swärd väckte frågan om ekonomiska satsningar inom  
 programbudgetarna måste godkännas av Grundutbildningsnämnden. Nämnden  
 konstaterar att programansvariga utbildningsledare har handlingsfrihet inom ramen  
 för sin programbudget men tycker det är önskvärt att ekonomiska satsningar  
 redovisas efteråt för nämnden. Uppdras åt Suzanne att formulera ett beslutsförslag 
 till sammanträdet den 19 november. 

 
10. Policybeslut samt mandatbeslut inför revidering av VFU-organisationen 

 Föredragande: Kajsa Andersson 
 
 Dnr LiU-2009-01441 
 
 Kajsa Andersson presenterar den föreslagna organisationsförändringarna som bl.a.  
 innebär fältområdesplacering på läsårsbasis i stället för utbildningsbasis. Nämnden  
 beslutar att ge Kajsa mandat att driva organisationsförändringen vidare enligt  
 förslag. 
 

11. Beslut på utvärdering av implementering av anvisningar för examination 
 Föredragande: Eva Tjernström 
 
 Dnr LiU 1055/06-45 
 
 Grundutbildningsnämnden beslutar enligt förslag: 

- att ge i uppdrag åt KfU att genomföra en utredning där frågan om hur kopp-
lingen mellan lärandemål, kursinnehåll och examinationen tydliggörs för stu-
denterna belyses 

- att en plan för utredningen presenteras vid nästkommande grundutbildnings-
nämndsmöte 

 
12. KURT – resultat vt-09 

 Föredragande: Caroline Kelly 
 
 Dnr LiU 1234/07-40 
 
 Caroline Kelly presenterar resultaten från rektors och fakultetens frågor. Resultaten  
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 skiljer sig inte nämnvärt från föregående termin. 
 
 Nämnden tycker det är viktigt att KURT utvecklas för att ge stöd för flera kurskoder  

i en och samma utvärdering samt möjliggöra en central aktivering av kursvärde-
ringar. Dessa synpunkter skickas vidare till Systemägarstyrelsen som kan bevilja 
medel till utveckling. Nämnden tycker också det är viktigt med återkoppling  

 till områdets studierektorer. 
 

13. Information om HSVs utvärdering av Folkhögskollärarprogrammet 
 Föredragande: Helena Loborg 
 
 Programmet har börjat åtgärda de brister som påpekats av Högskoleverket. Ett  
 tillfälligt antagningsstopp införs hösttermin 2010 för att rensa systemet. Beslut om  
 detta tas i samband med budgetbeslut. 
 
14. Information om HSVs kvalitetsrapport 

 Föredragande: Helena Loborg 
 
 Högskoleverket föreslår nytt system för utbildningsutvärderingar. 
 
 Se www.liu.se/om-liu/kvalitet/nytt-system  

 
15. Hemsidan och UV-ljus 

 Se www.liu.se/uv/nyheter där bl.a. en presentation av Thomas Östholm finns. 
 
16. Övrigt 

Inga övriga frågor 
  

 
Vid protokollet  

 
 
 
 Caroline Kelly 
 
 Justeras 
 
 
 
 Thomas Östholm Lars-Erik Björklund  

 
 

http://www.liu.se/om-liu/kvalitet/nytt-system
http://www.liu.se/uv/nyheter
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 Närvarande ledamöter 

Thomas Östholm, ordförande och prodekan 
Lars-Erik Björklund, IFM (p.1-16) 
Tatiana Jak-Peterson, ISV  
Marianne Jeppson, KfU 
Kicke Jeppsson, IKK 
Joakim Samuelsson, IBL 
Ragnhild Swahn, IBL  
Åsa Ridne, Norrköpings kommun 
Clara Blidmo, StuFF 
Camilla Georgsson, StuFF 

 
Övriga närvarande 
Irma Carlsson, programansvarig utbildningsledare (p.9, 18) 
Thomas Dahl, KfU, utredare  
Caroline Kelly, KfU, fakultetskoordinator 
Helena Loborg, KfU, utbildningsledare 
Ingrid Olsson, programansvarig utbildningsledare (p.14, 19) 
Eva Tjernström, KfU, fakultetskoordinator 
 

1. Sammanträdet öppnas 
 
2. Utseende av justeringsperson 

 Ragnhild Swahn utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
 
3. Fastställande av dagordning 

 Punkt 17 utgår och tas upp i stället den 10 december. Med denna ändring fastställes  
 utsänd dagordning. 

 
4. Föregående protokoll 
 Godkännes.  
 

Noteras under p.13 Beslutsförslag, kursklassificering att listan fastställts av rektor 
enligt förslag.  
 
Noteras under p.13 att ett särskilt beslut har tagits i områdesstyrelsen angående  

 antagningsstopp till Folkhögskollärarprogrammet hösten 2010 (Dnr LiU-2009- 
 01581).  
 
5. Anmälningar och meddelanden 

 Clara Blidmo hälsas välkommen som ersättare för studeranderepresentant Elin  
 Henriksson. Till nästa sammanträde uppmanas ledamöterna att fundera över hur  
 arbetsordningen och ärendehanteringen fungerar inom nämnden. 
 

6. Sammanträdesdatum vt 2010 
Föredragande: Thomas Östholm 
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Följande sammanträdesdatum fastställes: 4/2 (Linköping), 4/3 (Norrköping), 8/4 
(Linköping), 6/5 (Norrköping) och 3/6 (Linköping). Tiden är 13.15-16.30. 
 

7. Revidering av fakultetsfrågorna i KURT 
 Föredragande: Helena Loborg 
 
 Dnr LiU-2009-01593 
 
 Beslutas att föreslå områdesstyrelsen fastställa följande frågor: 
  

- Kursen har genomförts i enlighet med gällande kursplan. 
- Kursens innehåll har bidragit till uppnåendet av kursens mål. 
- Kursens arbetsformer har bidragit till uppnåendet av kursens mål. 
- Kursens examinationsformer har varit relevanta för kursens mål. 
- Kursen har relevans för den kommande professionen (endast vid programkurs). 

 
 Fem svarsalternativ där 1 = instämmer inte alls och 5 = instämmer helt. Man kan  
 också välja att svara blankt. 
 
 Caroline Kelly ger en bakgrund till det förslag som är under arbete till en central  
 aktivering av kursvärderingarna i KURT. Nämnden vill att kurser med samma  
 kurskod men med olika kursorter eller kurstakter även fortsättningsvis ska  
 utvärderas för sig. Nämnden enas om att testa central aktivering av kursvärderingar  
 på några kurser. Ragnhild Swahn anmäler sina kurser som testkurser. Förslag på  
 ytterligare testkurser kommer att lämnas från ISV och IKK. 
  
8. Beslut, redovisning av förstärknings- och utvecklingsmedel 

 Föredragande: Helena Loborg 
 
 Dnr LiU-2009-01594 
 
 Helena Loborg ger en bakgrund till frågan. Nämnden godkänner förslaget enligt  
 diariehandling med redaktionella ändringar. 
 

9. Generellt beslut om likställande av kurser i Folkhögskollärarprogrammet vid  
 Linköpings universitet 
 Föredragande: Irma Carlsson 
 
 Dnr LiU 928/00-41, rev. 1352/04-41 
 Dnr LiU 1370/06-42 
 
 Nämnden godkänner förslaget enligt diariehandling. 

 
10. Korrigering av examensbenämning i utbildningsplan Outdoor Education 

 Föredragande: Thomas Dahl 
 
 Dnr LiU 1374/06-41 
 
 Nämnden godkänner beslutet enligt diariehandling. 
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11. Definition av undervisningsämne i utbildningsplanen för studerande antagna  

 fr.o.m. ht 2009 
 Föredragande: Eva Tjernström 
 
 Dnr LiU-2009-00437 
 
 Eva Tjernström ger en bakgrund. Nämnden godkänner förslaget och skickar det  
 vidare till områdesstyrelsen för beslut. 

 
12. Revidering av utbildningsplaner för Lärarprogrammet i Linköping och  

 Lärarprogrammet i Norrköping för studenter antagna ht 2005 och ht 2006 
 Föredragande: Eva Tjernström 
 
 Dnr LiU 1225/04-41, Dnr LiU 1226/04-41 
 
 Nämnden godkänner förslaget enligt diariehandling. 

 
13. Revidering av utbildningsplaner för Lärarprogrammet i Linköping och  

 Lärarprogrammet i Norrköping för studenter antagna ht 2007 samt för  
 Lärarprogrammet vid Linköpings universitet, antagna ht 2009 
 Föredragande: Eva Tjernström 
 
 Dnr LiU 576/07-41, Dnr LiU-2009-00437 
 
 Nämnden godkänner förslaget enligt diariehandling. 
 

14. Beställning av anpassning av kursplan för Pedagogiskt arbete, Läraren och  
 lärarens arbete, 15 hp inom Lärarprogrammet i Linköping och  
 Lärarutbildning 90 hp med anledning av ny examensordning 2007 

 Föredragande: Ingrid Olsson 
 
 Dnr LiU-2009-01595 
 
 Nämnden godkänner förslaget enligt diariehandling. Arbetet ersätts med  
 motsvarande 15 000 kr och medel för detta tas från budgetpost 36. 
 
15. Kompletteringskurs/er, Lärarprogrammen. Diskussion 

 Föredragande: Eva Tjernström 
 
 Dnr-2009-01596 
 

Eva Tjernström ger en bakgrund. Det gäller studenter som vill tillgodoräkna 
fristående kurser som inriktningar i lärarutbildning och vilka krav vi ska ställa. 

 
 Grundutbildningsnämnden uppdrar åt programansvariga utbildningsledare för  
 Lärarprogrammet att presentera ett förslag på beställning av kompletteringskurser vid  
 nästa sammanträde den 10 december. 
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16. Utredning kring information om kopplingen mellan lärandemål, kursinnehåll  

 och examination 
 Föredragande: Eva Tjernström 
 
 Dnr LiU 1055/06-45 
 
 Vid sammanträdet den 22 oktober beslutade nämnden att ge i uppdrag åt KfU att  
 genomföra en utredning där ovanstående fråga belyses. Eva Tjernström är utsedd att  
 göra utredningen som ska begränsas till Lärarprogrammet och till ett ämne inom  
 varje kunskapsfält. Nämnden ger Eva mandat att arbeta vidare med utredningen. 
 
17. Presentation av projekt och resultat av enkät till nyantagna 

 
Utgår. 

 
18. Presentation av Folkhögskollärarprogrammet 

 Föredragande: Irma Carlsson, programansvarig utbildningsledare 
  
 Irma Carlsson ger en historik, presenterar programmet som det ser ut idag samt  
 beskriver den möjliga utvecklingen i framtiden. 
 

19. Presentation av LU90 
 Föredragande: Ingrid Olsson, programansvarig utbildningsledare 
 
 Ingrid Olsson presenterar två av de utbildningar som hon ansvarar för: Utländska  
 lärares vidareutbildning (ULV) och Vidareutbildning av lärare som saknar  
 lärarexamen (VAL). 
 
 Se www.liu.se/uv/omuv/grundutb/presentationer 

 
20. Hemsidan och UV-ljus 

  
 Ledamöter kan när som helst lämna bidrag till hemsidan eller till det elektroniska  
 nyhetsbrevet UV-ljus via Caroline Kelly. 
 

 
Vid protokollet  

 
 
 
 Caroline Kelly 
 
 Justeras 
 
 
 
 Thomas Östholm Ragnhild Swahn  
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 Närvarande ledamöter 

Thomas Östholm, ordförande och prodekan 
Lars-Erik Björklund, IFM (p. 5-20) 
Tatiana Jak-Peterson, ISV (p. 6-20) 
Marianne Jeppson, KfU 
Kicke Jeppsson, IKK 
Joakim Samuelsson, IBL (p. 1-10) 
Ragnhild Swahn, IBL (p. 6, 11, 16-20) 
Åsa Ridne, Norrköpings kommun (p. 4-20) 

 Elin Henriksson, StuFF 
  

Övriga närvarande 
Kajsa Andersson, programansvarig utbildningsledare (p. 1-5) 
Anna Bergman, KfU, studievägledare (p. 16) 
Clara Blidmo, StuFF, ersättare 
Madeleine Abrandt Dahlgren, programansvarig utbildningsledare (p.18) 
Caroline Kelly, KfU, fakultetskoordinator 
Eva Kätting, universitetsadjunkt (p. 17) 
Helena Loborg, KfU, utbildningsledare 
Ingrid Olsson, programansvarig utbildningsledare (p. 11) 
Maria Simonsson, programansvarig utbildningsledare (p. 1-5, 8-9) 
Eva Tjernström, KfU, fakultetskoordinator (p. 1-10) 
 

1. Sammanträdet öppnas 
 
2. Utseende av justeringsperson 

 Kicke Jeppsson utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
 
3. Fastställande av dagordning 

 En övrig punkt anmäldes: Uppdrag till programansvariga utbildningsledare att  
 inkomma med förslag på förslag till nya instruktioner för programmens  
 verksamhetsberättelse. 

 
4. Föregående protokoll 
 Godkännes.  
 
 Noteras följande: 
 

- under p. 7 Revidering av fakultetsfrågorna i KURT att förslaget  
godkänts av OSU.  

- under p. 14 Beställning av anpassning av kursplan för Pedagogiskt arbete,  
Läraren och lärarens arbete, 15 hp inom Lärarprogrammet i Linköping och  
Lärarutbildning 90 hp att beslutet har utvidgats till att även gälla En förskola och  
skola för alla inom Lärarprogrammet i Norrköping.  

- under p. 15 Kompletteringskurser, Lärarprogrammen att förslag  
kommer att presenteras för GUN den 4 februari.  
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5. Anmälningar och meddelanden 
 Ordföranden tackar alla för sitt engagemang under året. Särskilt tackas Elin  
 Henriksson som nu avgår. 
 
 Kajsa Andersson rapporterar från organisationsförändringen av VFU som hon fick  
 nämndens mandat att driva vidare den 22 oktober. Viss kritik har förekommit från  
 gymnasiechefer angående hur samarbetet fungerar. En punkt om VFU-avtal anmäls  
 till nämndens sammanträde den 4 februari. 
 
 Eva Tjernström rapporterar från en träff i Flensburg, Tyskland den 7-8 december  
 inom ramen för ett EU-projekt som handlar om skolutveckling med fokus på  
 inkluderande pedagogik och individuellt/självständigt lärande. 
 
 Suzanne Parmenius-Swärd meddelar att förslag om en områdesövergripande  
 examenshögtid kommer att tas upp på sammanträdet den 4 februari. 
 

6. Redovisning av uppdrag och beställning av kursplaner för examensarbeten  
 inom Lärarprogrammet 

Föredragande: Helena Loborg 
 

 Dnr  LiU-2009-01155 
 
Helena Loborg ger en bakgrund. Nämnden beslutar enligt diariehandling, med 
redaktionella ändringar. Därutöver beslutar nämnden 
 
- att uppdra åt programansvarig utbildningsledare Suzanne Parmenius-Swärd att 

utreda frågan kring ersättning för arbetet med nätverket. Ett beslutsförslag skall 
lämnas till Grundutbildningsnämndens nästkommande möte, den 4 februari 
2010. 

- att punkten förklaras omedelbart justerad. 
 
7. Förslag till beslut om masterspåbyggnad för befintliga magistrar 

 Föredragande: Helena Loborg 
 
 Dnr LiU-2009-01159 
 
 Nämnden godkänner förslaget med redaktionella ändringar och skickar det vidare till  
 OSU för beslut. 

  
8. Beslut om korrigering och nytt avsnitt om studiegången för barnskötare i  

 utbildningsplaner 07 och 09 
 Föredragande: Maria Simonsson 
 
 Dnr LiU 576/07-41 
 
 Nämnden beslutar enligt diariehandling. 
 

9. Beslut om ändrade behörighetskrav för Lärarprogram 210 hp förkortad  
 utbildning för barnskötare 
 Föredragande: Maria Simonsson 
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 Dnr LiU-2009-00437 
 
 Nämnden beslutar enligt diariehandling, med redaktionella ändringar. 

 
10. Beslut om principer för tillgodoräknande 

 Föredragande: Eva Tjernström 
 
 Dnr LiU-2009-01729 
 
 Nämnden beslutar enligt diariehandling, med föreslagna ändringar. 

 
11. Information om modersmålsinriktning inom ULV 

 Föredragande: Ingrid Olsson 
 
 Ingrid Olsson informerar om den planerade modersmålsinriktningen inom ULV  
 (Utländska lärares vidareutbildning). Stockholms universitet ger en kurs i  
 modersmålsdidaktik, 30 hp på distans som kan ingå. Det är stor brist på behöriga  
 modersmålslärare. I januari kommer Ingrid att tillsammans med Anna Bergman  
 träffa 40 modersmålslärare i Norrköping som är intresserade av utbildningen. 

 
12. Verksamhetsplan för GUN 2010 - diskussion 

 Föredragande: Helena Loborg 
 
 Bordlägges. 

 
13. Information om Lärarlyftet 2009 

 Föredragande: Helena Loborg 
 
 Bordlägges. 
 

14. Lägesrapport, utveckling i KURT 
 Föredragande: Caroline Kelly 
 
 Bordlägges. 
 
15. Utvärdering av GUNs arbetsordning och ärendehantering under 2009 

 Föredragande: Thomas Östholm 
 
 Bordlägges. 
 

16. Presentation av projekt och resultat av enkät till nyantagna 
 Föredragande: Anna Bergman 
 
 Anna Bergman presenterar studiefadderprojektet och resultat av enkät till nyantagna  
 i Linköping. Nämnden kommer att bjuda in Anna igen under våren för att presentera  
 uppföljningen av projektet. 
 
 Dnr LiU-2009-01730 
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 Se http://www.liu.se/uv/omuv/grundutb/presentationer  
 
 
17. Presentation av Utomhuspedagogik 
 Föredragande: Eva Kätting 
 
 Eva Kätting presenterar den svenska magisterutbildningen och den internationella  
 mastersutbildningen. För mer information, se http://www.liu.se/ikk/ncu  
 
18. Presentation av Adult Learning and Global Change 

 Föredragande: Madeleine Abrandt Dahlgren, programansvarig utbildningsledare 
 
 Madeleine Abrandt Dahlgren presenterar programmet som ges på distans vid fyra  
 universitet i fyra olika världsdelar. 
 
 Se http://www.liu.se/uv/omuv/grundutb/presentationer  
  

19. Hemsidan och UV-ljus 
  
 Bordlägges. 
 

20. Uppdrag till programansvariga utbildningsledare att inkomma med förslag på  
 förslag till nya instruktioner för programmens verksamhetsberättelse 
 Föredragande: Helena Loborg 
  
 Dnr LiU-2009-01731 
 
 Nämnden beslutar enligt diariehandling att uppdra åt programansvariga  
 utbildningsledare att utarbeta förslag på ny instruktion till verksamhetsberättelse som  
 utgår ifrån Högskoleverkets förslag till nytt kvalitetssäkringssystem 

 
Vid protokollet  

 
 
 
 Caroline Kelly 
 
 Justeras 
 
 
 
 Thomas Östholm Kicke Jeppsson  

 
 




