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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 
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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  



 
 

2009-10-22 
            PROTOKOLL  

OSU-GUN 09/06 
3(3) 

 
Justerandes signatur                                                                                    Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap  
                                                                                                                                            Grundutbildningsnämnden 
  
Utdragsbestyrkande 

 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  
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 Närvarande ledamöter 

Kicke Jeppsson, ordförande 
Lars-Erik Björklund, IFM (p. 4-16) 
Joakim Samuelsson, IBL 
Ragnhild Swahn, IBL  

 Clara Blidmo, StuFF 
 Camilla Georgsson, StuFF 
  

Övriga närvarande 
Anna Bergman, KfU, studievägledare (p. 13) 
Göran Forsling, MAI, studierektor 
Lars Kallerhult, VFU-koordinator (p. 5) 
Caroline Kelly, KfU, fakultetskoordinator 
Helena Loborg, KfU, utbildningsledare 
Ingrid Olsson, programansvarig utbildningsledare (p. 6) 
Suzanne Parmenius Swärd, programansvarig utbildningsledare 
 

1. Sammanträdet öppnas 
 Kicke Jeppsson utses till mötesordförande då Thomas Östholm var sjuk. 

 
2. Utseende av justeringsperson 

 Clara Blidmo utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
 
3. Fastställande av dagordning 

 Två övriga punkter anmäldes: Övergången mellan nuvarande lärarprogram och HUT  
 och Ersättning för handledning av examensarbete. 

 
4. Anmälningar och meddelanden 

 
 a) Föregående protokoll 

 Godkännes.  
 
 Noteras följande: 
 

- under p. 5 att examenshögtid ej kommer att anordnas i år men att en grupp har 
tillsatts som ska ta fram förslag till områdesövergripande examenshögtid. 

- under p. 6 att det finns oklarheter kring nätverkets arbetsformer och finansiering 
och att frågan måste utredas vidare innan förslag kan lämnas. 

- under p. 7 att OSU har beslutat enligt nämndens förslag om masterspåbyggnad 
för befintliga magistrar. 

 
b) Delegationsbeslut 
Antecknas. 

 
5. VFU 

 Föredragande: Lars Kallerhult 
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 a) Beslut kring de kommuner avtal kring VFU kommer att skrivas med 
 

 Dnr LiU-2009-01721 
 
 Nämnden beslutar enligt diariehandling, med tillägg av Åtvidaberg. 
 
 b) Beslut om medel för fältmentorsutbildning 
 
 Dnr LiU-2009-01720 
  
 Nämnden ställer sig positiva till utbildningen men behöver ett mer preciserat  
 underlag innan beslut kan tas. Uppdras åt ordförande Thomas Östholm att fatta  
 delegationsbeslut och redovisa det vid nästa nämndsammanträde den 4 mars. 
 
 c) Redogörelse kring fältmentorsprocessen 
 
 Lars Kallerhult redovisar för rekryteringsprocessen. 
 

6. LU90 
Föredragande: Ingrid Olsson 
 

 Dnr LiU-2009-00438 
 

 a) Utbildningsplan 
 
 Nämnden godkänner utbildningsplanen men uppdrar åt Ingrid Olsson och Helena  
 Loborg att formulera om stycket ”Studerande av allmänna ämnen … avancerad  
 nivå.” under rubriken Självständigt arbete (examensarbete) på s. 4. 
 
 b) Behörighetsvillkor antagning 
 
 Nämnden godkänner behörighetsvillkoren för antagning. 
 
 Uppdras åt Ingrid Olsson att å nämndens vägnar driva frågan om möjligheten för  
 yrkeslärare att även ha ett allmänt ämne. 
 
7. Inrättande av sommarkurs i matematik 

 Föredragande: Göran Forsling 
 
 Dnr LiU-2010-00278 
 
 Nämnden beslutar enligt diariehandling att inrätta en sommarkurs i matematik 2010  
 och uppdrar åt MAI att utarbeta kursen. 

  
8. Kompletteringskurs, lärarkunskap 

 Föredragande: Suzanne Parmenius Swärd 
 
 Dnr LiU-2010-00279 
 
 Suzanne ger en bakgrund. Nämnden beslutar enligt diariehandling att uppdra åt 
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 namngivna institutioner att skriva kursplanerna. Uppdras åt Suzanne att undersöka  
 möjligheten att samordna arbetet. 
 

9. Utredning, Constructive Alignement 
 Bordlägges. 

 
10. Information om Lärarlyftet 2009 

 Föredragande: Helena Loborg 
 
 Till Lärarlyftet upphandlades vt-09 6 kurser av 18 inskickade, ht-09 5 av 18, vt-10 5  
 av 10 och ht-10 5 av 9.  
 
 Dnr LiU-2009-01490 
 
 Till Förskolelyftet upphandlades vt-2010 2 kurser av 5 inskickade. Det har varit ett  
 högt söktryck och en ny upphandling är på gång. 
 
 Dnr LiU-2009-01005 

 
11. Lägesrapport, utveckling i KURT 

 Föredragande: Caroline Kelly 
 
 Dnr LiU-2009-01593 
 
 Ett brev har gått ut till områdets studierektorer med information om de nya  
 fakultetsfrågorna som införs den 1 mars. När det gäller den planerade  
 centralaktiveringen av kursvärderingar måste nämnden ta ställning till ett antal  
 punkter: 
 

- om det ska finnas en lärarbehörighet per institution eller en för hela fakulteten 
- om fritextsvaren ska vara synliga för alla lärare inom institutionen alternativt 

fakulteten eller endast för studierektorer 
- om studierektorerna kan ta på sig uppgiften att vidarebefordra fritextsvaren till be-

rörda lärare efter eventuell redigering 
 
 Nämnden uppdrar åt Caroline att skicka en förfrågan till studierektorerna samt  
 rådgöra med universitetsjuristen. Ärendet tas upp igen vid nästa sammanträde. 
 
12. Utvärdering av GUNs arbetsordning och ärendehantering under 2009 

 Föredragande: Helena Loborg 
 
 Dnr LiU-2008-02737 
 
 En grupp har utsetts för att utvärdera Utbildningsvetenskaps organisation, bl.a.  
 relationen OSU/Grundutbildningsnämnden med avseende på ansvarsfördelning och  
 ärendehantering. Avrapportering sker vid OSUs sammanträde den 8 juni. 
 
 Suzanne meddelar att LiNo-gruppen byter namn till Programplaneringsgruppen för  
 att tydliggöra uppgiften. Mer information kommer att ges vid nämnden sammanträde  
 den 4 mars. 
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13. Uppföljning av studenter 

 Föredragande: Anna Bergman 
 

 Presentationen kommer att läggas ut på  
 http://www.liu.se/uv/omuv/grundutb/presentationer 
 

14. Hemsidan och UV-ljus 
 Föredragande: Caroline Kelly 
 
 Nu finns förutom protokollen alla nämndens beslut på hemsidan  
 http://www.liu.se/uv/omuv/grundutb 
 
15. Övergången mellan nuvarande lärarprogram och HUT 

 Föredragande: Helena Loborg 
 
 En utredningsgrupp föreslår en uppstyrning av utbildningsutbudet för att minimera  
 de ekonomiska konsekvenserna av övergången. Nämnden ställer sig bakom förslaget.  
 Beslut tas i OSU den 2 mars. 
 

16. Ersättning för handledning av examensarbete 
 Föredragande: Kicke Jeppsson 
 
 Kicke framför en önskan från IKK att ersättning för handledning av examensarbete  
 ska gå direkt till institutionen. 

 
Vid protokollet  

 
 
 
 Caroline Kelly 
 
 Justeras 
 
 
 
 Kicke Jeppsson Clara Blidmo  
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 Närvarande ledamöter 

Thomas Östholm, ordförande 
Tatiana Jak-Peterson, ISV 
Marianne Jeppsson, KfU 
Joakim Samuelsson, IBL 
Ragnhild Swahn, IBL  
Åsa Ridne, Norrköpings kommun 

 Clara Blidmo, StuFF (p. 1-9) 
  

Övriga närvarande 
Kajsa Andersson, programansvarig utbildningsledare (p. 7) 
Lars Kallerhult, VFU-koordinator (p. 7) 
Caroline Kelly, KfU, fakultetskoordinator 
Helena Loborg, KfU, utbildningsledare 
 

1. Sammanträdet öppnas 
 Thomas Östholm öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Ett särskilt tack riktades  
 till Kicke Jeppsson som ställde upp med kort varsel som mötesordförande vid sam- 
 manträdet den 4 februari. 

 
2. Utseende av justeringsperson 

 Tatiana Jak-Peterson utses att tillsammans med ordföranden justera dagens  
 protokoll. 

 
3. Fastställande av dagordning 

 En övrig punkt anmäldes: Beställning av anpassning av kursplan. 
 
4. Anmälningar och meddelanden 

 
 a) Föregående protokoll 

 Godkännes.  
 

b) Delegationsbeslut 
Antecknas. 

 
5. Ansökan om medel till utveckling av examensarbetet i AUO 

Föredragande: Thomas Östholm 
 

 Dnr LiU-2009-00873 
 
 Nämnden beslutar att bevilja medel till utveckling av examensarbetet i AUO enligt  
 diariehandling. 10 000 kr belastar budgetpost 6 Programgemensamma kostnader och  
 10 000 kr belastar budgetpost 18 Grundutbildningsnämnden i 2010 års budget. 
 
 Nämnden önskar en precisering av vad som ingår i ”Dokumentation 10 000 kr”.  
 Till nätverksträffen skall representant från ISV bjudas in. Nämnden planerar att  
 bjuda in de ansvariga att redogöra för sina erfarenheter. 
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6. Förslag till GUNs modell för verksamhetsberättelser 

 Föredragande: Helena Loborg 
 
 Dnr LiU-2010-00456 
 
 Godkännes med mindre justeringar. Nämnden avser att begära in verksamhets- 
 berättelserna först under första delen av höstterminen p.g.a. det stora arbetet under  
 våren med examensrättsansökningarna. 

  
7. Rapport från VFU 

 Föredragande: Kajsa Andersson, Lars Kallerhult 
 
 Kajsa och Lars informerade om fältmentorsutbildningen som äger rum från mitten  
 av mars till mitten av juni. Intervjuer pågår med fältmentorskandidater.  
 

8. Information om forskningskommunikation 
 Föredragande: Lars Kåreklint 
 
 Lars Kåreklint arbetar på 50 % på KfU som utbildningsledare inom forskning och  
 forskarutbildning. De andra 50 % arbetar han på IBL. Lars berättar bl.a. om Science  
 Café där forskning presenteras för mindre grupper i informell miljö. Under våren  
 ordnas Science Café vid två tillfällen: den 21 april på Peters Konditori i Norrköping  
 och den 4 maj på Dahlbergs Café i Gamla Linköping. Tiden är 16-17.30 och alla är  
 välkomna.  
 

9. Hantering i KURT 
 Föredragande: Caroline Kelly 
 
 Dnr LiU-2009-01593 
 
 Den planerade centralaktiveringen av kursvärderingar får en del konsekvenser som  
 nämnden måste ta ställning till. Efter att ha tagit del av studierektorernas synpunkter  
 beslutar nämnden: 
 

- Att införa en läraridentitet per institution 
- Att ha kvar möjlighet till fritextsvar 
- Att endast studierektorerna får behörighet att se fritextsvaren 

 
10. Diskussion ang. vice ordförande och ersättare i nämnden 

 Föredragande: Thomas Östholm 
 
 Nämnden beslutar att ge valberedningen i uppdrag att föreslå två ersättare i nämn- 
 den. Ledamöterna uppmanas att fundera till nästa sammanträde över vem som  
 skulle kunna väljas till vice ordförande. 

 
11. Information om två propositioner 

 Föredragande: Helena Loborg 
 
 a) Bäst i klassen – en ny lärarutbildning 
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 Helena presenterar kort propositionen och tidplan för Högskoleverkets examens- 
 rättsprövning av nya lärarexamina. Det är viktigt att prioritera detta arbete före 
 annat. Ett preliminärt extramöte med Grundutbildningsnämnden bokas in den  
 18 juni på förmiddagen i Norrköping. Propositionen finns att läsa på  
 www.regeringen.se och en sammanfattande presentation på  
 www.liu.se/uv/omuv/grundutb/presentationer. 
 
 b) Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för utländska studenter. 
  
 Endast 3 % av LiUs studenter kommer från länder utanför EU/EES/Schweitz. På  
 vissa program är dock studenter från dessa länder i majoritet, varför förslaget  
 får stora konsekvenser för dem. Propositionen finns att läsa på www.regeringen.se.  
 

12. Hemsidan och UV-ljus 
 Föredragande: Caroline Kelly 
 
 En reviderad instruktion för Grundutbildningsnämnden finns nu på  
 www.liu.se/uv/omuv/grundutb 
 
 Förskolebiennalen kommer att vara aktuell att skriva om i UV-ljus. 
 
13. Beställning av anpassning av kursplan 

 Föredragande: Helena Loborg 
 
 Dnr LiU-2010-00457 
 
 Nämnden beslutar enligt diariehandling att uppdra åt IBL att inkomma med förslag  
 på kursplan för Pedagogiskt arbete, Läraren och lärarens arbete, 15 hp inom  
 Lärarutbildning 90 hp. Nämnden beslutar att ersätta IBL med 10 000 kr för detta  
 arbete. Medel tas ut budgetpost 41 Kvalitetsarbete i 2010 års budget. 
 

 
Vid protokollet  

 
 
 
 Caroline Kelly 
 
 Justeras 
 
 
 
 Thomas Östholm Tatiana Jak-Peterson  
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 Närvarande ledamöter 

Thomas Östholm, ordförande 
Tatiana Jak-Peterson, ISV 
Marianne Jeppson, KfU 
Kicke Jeppsson, IKK 
Joakim Samuelsson, IBL 
Ragnhild Swahn, IBL  
Åsa Ridne, Norrköpings kommun 

 Clara Blidmo, StuFF (p. 1-13) 
 Oskar Sund, StuFF (p. 1-13) 
  

Övriga närvarande 
Kajsa Andersson, programansvarig utbildningsledare (p. 1-10) 
Caroline Kelly, KfU, fakultetskoordinator 
Helena Loborg, KfU, utbildningsledare 
Suzanne Parmenius-Swärd, programansvarig utbildningsledare (p. 1-8, 10) 
Eva Tjernström, KfU, fakultetskoordinator (p. 1-8) 
 

1. Sammanträdet öppnas 
 Thomas Östholm öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Oskar Sund, som  
 kandiderar till StuFFs styrelse, adjungeras till mötet. 

 
2. Utseende av justeringsperson 

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

 Den utsända dagordningen fastställes. 
 
4. Anmälningar och meddelanden 

 
 a) Föregående protokoll 

 Godkännes.  
 
 Noteras 

- under p. 5 att svar har inkommit från IBL ang. precisering av ansökan om medel 
till utveckling av examensarbetet i AUO (se bilaga). 

- under p. 10 att valberedningens förslag till ersättare i nämnden tas upp på OSUs 
sammanträde den 20 april. 

 
 Meddelas 

- att Lärarutbildning för barnskötare haft ett högt söktryck – 72 sökande varav 53 
behöriga till 18 platser – och att antalet platser utökas till 27. 

- att ett extramöte med Grundutbildningsnämnden bokats in den 18 juni kl 9.15-12 i 
Norrköping (B533). 

- att beslut om engelsk benämning på lärarexamen samt text i Diploma Supplement  
kommer att tas av OSU den 20 april. 
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5. Vice ordförande i nämnden 
Föredragande: Thomas Östholm 
 
Beslutas att Tatiana Jak-Peterson och Marianne Jeppson delar på uppgiften som vice 
ordförande. 
 

6. Revidering av utbildningsplan för LU90 
 Föredragande: Eva Tjernström 
  
 Dnr LiU-2009-00438 
 
 Beslutas enligt diariehandling. 

  
7. Instruktion till kursplanegrupper 

 Föredragande: Eva Tjernström 
 
 Dnr LiU-2009-00464 
 

Eva ger en bakgrund. OSU beslutade den 7 april 2010 om principiella ställnings- 
taganden i samband med beslut om utbildningsplaner samt om preliminära utbild- 

 ningsplaner för grundlärarexamen och för ämneslärarexamen.  
 
 Nämnden beslutar enligt diariehandling att fastställa instruktion till kursplane-  
 grupper i arbetet med framtagande av kursplaner i ämnesstudierna inom grund- 
 lärarutbildningen och ämneslärarutbildningen inför examensrättsansökan. 
 

8. Ansökan om utvecklingsmedel för kurs i Nordic Culture 
 Föredragande: Kicke Jeppsson 
 
 Diskuteras. Nämnden beslutar uppdra åt fakultetskoordinator Lena Örnestrand att  
 inkomma med en beställning från Nämnden för internationaliseringsfrågor. Uppdras  
 åt ordföranden Thomas Östholm att fatta beslut. 
 

9. VFU – information om läget 
 Föredragande: Kajsa Andersson 
 
 Kajsa ger en lägesrapport om bl.a. fältmentorer 2010/2011, studenternas VFU- 
 önskemål och studentinflytande. 

 
10. Information från Lärarprogrammet om examensarbete 

 Föredragande: Suzanne Parmenius-Swärd 
 
 Suzanne ger en lägesrapport. Ett forum för examensarbete inom lärarprogrammet  
 har inrättats. Flera välbesökta informationstillfällen om examensarbete har hållits för  
 studenter. 

 
11. MagMa - lägesrapport 

 Föredragande: Helena Loborg 
 
 Nya kursplaner hinner ej utarbetas till hösten men det finns möjlighet att sätta ihop  
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 befintliga kurser till en masterpåbyggnad för befintliga magistrar. 
 

12. KURT – resultat ht-09 
 Föredragande: Caroline Kelly 
 
 Dnr LiU-2009-01593 
 
 Caroline Kelly presenterar resultaten från kursvärderingar i KURT ht-09. Resultaten  
 skiljer sig inte nämnvärt från föregående termin.  
 
 Det försök som pågår med centralisering av utskick kommer att utvärderas vid nästa  
 sammanträde den 6 maj. 
 
13. Studenthandledning på Lärarprogrammet studieort Norrköping 

 Föredragande: Clara Blidmo 
 
 Clara Blidmo väcker frågan om det finns intresse för att låta äldre lärarstudenter mot  
 ersättning handleda yngre inför tentamina, särskilt på tröskelkurser. Uppdras åt Clara  
 att utarbeta ett förslag samt undersöka intresset för detta i Linköping. 
 
14. Proposition om nytt kvalitetssystem 
 Föredragande: Helena Loborg 
 
 Helena Loborg presenterar HSVs förslag jämfört med propositionen från regeringen.  

 
Se även HSVs egen presentation Skillnader mellan Högskoleverkets och regeringens 
förslag på nytt kvalitetsutvärderingssystem för högskoleutbildningar. 
 

 Båda presentationer finns på www.liu.se/uv/omuv/grundutb/presentationer  
 
15. Rekrytering av nya studenter 
 Föredragande: Thomas Östholm 
 
 I Grundutbildningsnämndens instruktion ingår handlingsplan för rekrytering av nya  
 studenter. Vi kommer att behöva tänka nytt när det gäller studentrekrytering och de  
 sociala medierna blir allt viktigare. Se t.ex. Stockholms universitets initiativ  
 Lärarjakten på Facebook,  
 www.facebook.com/home.php?#!/group.php?v=wall&ref=mf&gid=320937822946  
 
 Ledamöterna uppmanas fundera över hur vi ska rekrytera nya studenter i framtiden. 
 
16. Hemsidan och UV-ljus 
 Vi ska lyfta fram de höga ansökningssiffrorna till Lärarutbildning för barnskötare. 
 
 

Vid protokollet  
 
 
 
 Caroline Kelly 
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 Justeras 
 
 
 
 Thomas Östholm Marianne Jeppson 
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 Närvarande ledamöter 
Thomas Östholm, ordförande 
Lars Björklund, IFM 
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 
 Tobias Karlsson, StuFF  
  

Övriga närvarande 
Thomas Dahl, KfU, utredare (p. 6-8) 
Helena Loborg, KfU, utbildningsledare 
Suzanne Parmenius-Swärd, programansvarig utbildningsledare (p. 11) 
 

1. Sammanträdet öppnas 
 Thomas Östholm öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Tobias Karlsson,  
 lärarstudent och blivande representant i Grundutbildningsnämnden, adjungeras till  
 mötet. 

 
2. Utseende av justeringsperson 

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

 Den utsända dagordningen fastställes med tillägg av två övriga punkter: 18. Äskande  
 om kursutvecklingsmedel och 19. Internationell vecka. P. 8 Inrätta Svenska som  
 andraspråk som inriktning bordlägges. Marianne Jeppson ersätter Kajsa Andersson  
 som föredragande på p. 5 VFU-information. 

 
4. Anmälningar och meddelanden 

 
 a) Föregående protokoll 

 Godkännes.  
 
 Noteras 

- under p. 8 att inget beslut fattats då Nämnden för internationaliseringsfrågor ej 
haft möte ännu. 

- under p. 13 att ärendet återkommer vid dagens möte. 
- Under p. 15 att ledamöterna påminns om detta. 

 
 Meddelas 

- att Lotta Lindholm, ISV utsetts till ersättare i Grundutbildningsnämnden och att 
valberedningen söker ytterligare en ersättare. 

 
5. VFU-information 

- Utbildning fältmentorer 
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- Placeringsarbete 
- Kursmentorer 
Föredragande: Marianne Jeppson 
 

 Placeringsarbetet har påbörjats och beräknas vara klar i början av juni. Det ser ut  
 som om studenterna i stort kan erbjudas det de önskar. Utbildning av fältmentorer  
 pågår och endast ett utbildningstillfälle återstår. Det finns 20 kursmentorer, på alla  
 kurser i Norrköping och på några i Linköping. Det måste tydligare definieras vad en  
 kursmentor ska göra. 

 
6. Utseende av arbetsgrupp för arbetet med Nöjd-Student-Index NSI 

 Föredragande: Thomas Dahl 
  
 Lotta Lindgren bjuds in för att redovisa resultaten vid sammanträdet den 3 juni. En  
 arbetsgrupp måste utses för att ta hand om uppföljningen av årets NSI-undersökning.  
 Diskuteras vikten av uppföljningen och vad som är realistiskt samt vilka  
 kompetenser som behövs i arbetsgruppen. Uppdras åt Thomas Dahl att sätta samman  
 en lämplig grupp och rapportera vid nästa sammanträde. 

  
7. Kursklassificering 

 Föredragande: Thomas Dahl 
 
 Dnr LiU-2010-00438 
 
 Diskuteras. Det finns önskemål att vid tillfälle ta del av departementets definitioner  
 för de olika klassningarna. 
 
 Nämnden uppdrar åt Thomas Dahl och Samuel Zethson att korrekturläsa och göra  
 eventuella justeringar i underlaget. Därefter lämnas listan till rektor för fastställande. 
 

8. Inrätta Svenska som andraspråk som inriktning inom huvudområdet Svenska  
 språket 
 
 Bordlägges.  
 

9. KURT 
 Föredragande: Thomas Östholm 
 

 a) utvärdering av centralaktivering 
Centralaktivering har provats på några kurser och har fungerat väl. Diskuteras för- 
och nackdelar. Att lägga in egna frågor var inte lättare, snarare tvärtom. Man kom-
mer inte åt sina personliga frågor när man loggar in som studierektor. Personliga 
mallar måste sparas om som institutionsmallar vilket endast kan göras av LiU-IT. 
Det blir ett stort tryck på studierektorerna som har många kurser att ta ut fritextsvar 
på till respektive kursansvarig. Ett tips är att påminna studenterna om att tänka på 
hur de formulerar sig i fritextsvaren så att inte någon lärare känner sig kränkt. Man 
kan undersöka möjligheten att låta t.ex. en administratör hantera fritextsvaren. En 
fördel med detta skulle vara att man kan tillse arkivering av kursvärdering i samband 
med utdrag av fritextsvar. Frågan återkommer vid nästa sammanträde. 
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b) uppmärksammande av goda utvärderingsresultat 
Diskuteras om det är positivt att skicka ut uppskattande brev till lärare som fått goda 
kursvärderingar. Rekommendation från nämnden är att göra något uppmuntrande 
och fundera över om det är ökningar som ska belönas i stället för höga värden, eller 
både och. Diskuteras hur man kan uppmärksamma kurser med få studenter. Det kan 
också vara viktigt att uppmärksamma de kurser som inte fått så bra utvärdering. 

 
10. Ekonomiskt stöd till kvalitetssäkring av kurser 

 Föredragande: Suzanne Parmenius-Swärd 
 
 Frågan har kommit upp hur man ska hantera studenter som förbrukat sin  
 handledartid men som vill bli klara. Frågan har tagits upp på ledningsgruppsmöte  
 och är framförallt en programledningsfråga. Se HSVs beslut Anmälan mot Karlstads  
 universitet angående handledning av en uppsats efter att en kurs har avslutats  
 (bilaga). Ekonomi v. kvalitet är ett ständigt dilemma och tydlighet i vad som gäller  
 önskas från alla håll. 

 
11. Nätverket för examensarbete 

 Föredragande: Suzanne Parmenius-Swärd 
 
 Dnr LiU-2009-01155 
 
 Suzanne ger en bakgrund. Förslaget är att det blir ett nätverk för AUO på samma sätt  
 som tidigare och att det utökas till att inkludera ISV, knutet till nuvarande program.  
 Ett forum Examensarbete för alla inriktningar bildas som koordineras av PUL, en  
 representant per institution. Tidigare beslut måste dras tillbaka. 
 
 Nämnden beslutar tydliggöra att AUO-nätverket är knutet till nuvarande program.  
 Ersättningsformulering behöver justeras. Med dessa tillägg och justeringar  
 godkänner nämnden förslaget. 
 

12. Pilotverksamhet gällande studentmentorskap 
 Föredragande: Clara Blidmo 
 
 Dnr LiU-2010-00829 
 
 Clara Blidmo presenterar förslaget. LiUs standardersättning är ca 100 kr/timme. Det  
 är viktigt att försöka få in även de studenter som blivit utspärrade. Nämnden är  
 positiva till förslaget och vill att det utvärderas efteråt. Några saker att fundera över: 
 

- Hur studentmentorerna utses och hur uppdraget formuleras 
- Hur de resurser som finns används av studenterna 
- Förslag att kursansvarig skulle bytas ut i förslaget till någon annan, t.ex. samord-

nare från studenthåll 
- Kanske finns möjlighet att nyttja äldrestudenter mer konsekvent i utbildningen 

t.ex. som det görs i kursen Pedagogiskt ledarskap 
 

 Nämnden beslutar uppdra åt programansvarig utbildningsledare tillsammans med  
 StuFF att ta fram ett konkret förslag som inkluderar specificerad ekonomi och  
 återkomma med detta underlag så snart som möjligt. 
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13. Sammanträdestider ht-10 

 Föredragande: Thomas Östholm 
 
 Nämnden beslutar fastställa följande datum: 26/8, 23/9, 21/10, 25/11 och 16/12. 
 Tiden är 13.15-16.30 och plats varannan gång Linköping, varannan gång  
 Norrköping. 
 
14. Kursvärdering, Förskolelyft 
 Föredragande: Helena Loborg 
 
 Informeras.  

 
15. Ny lärarlyftsupphandling 
 Föredragande: Helena Loborg 
 
 Informeras. 
 
16. Lägesrapport, ny lärarutbildning 
 Föredragande: Helena Loborg 
 
 Informeras. 
 
17. Hemsidan och UV-ljus 
 Helena skriver några rader om Förskolelyftet. 
 
18. Äskande om kursutvecklingsmedel 
 Ett äskande har inkommit om kursutvecklingsmedel för en distanskurs som vänder  
 sig till såväl svenska som utländska studenter. Frågan tas upp i ledningsgruppen för  
 att få input om hanteringsordning för kursmedel för fristående kurser. 
 
19. Internationell vecka 
 Internationell vecka är redan genomförd i samarbete med partneruniversitet. Förra  
 året erhölls medel från Nämnden för internationaliseringsfrågor men i år söktes inga  
 medel och därför erhölls inga. Diskuteras om medel ska tas från grundutbildning  
 eller någon annanstans. Ansvariga uppmanas söka medel från Nämnden för  
 internationaliseringsfrågor. 
 

Vid protokollet  
 
 
 Helena Loborg 
 
 Justeras 

 
 

Thomas Östholm Kicke Jeppsson 
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 Närvarande ledamöter 
Thomas Östholm, ordförande 
Lars Björklund, IFM (p. 4-14) 
Tatiana Jak-Peterson, ISV (p. 4-14) 
Marianne Jeppson, KfU 
Kicke Jeppsson, IKK (p. 8-14) 
Ragnhild Swahn, IBL  
Åsa Ridne, Norrköpings kommun 

 Clara Blidmo, StuFF  
 Camilla Georgsson, StuFF 
 Lotta Lindholm, ISV, ersätter Joakim Samuelsson 
  

Övriga närvarande 
Thomas Dahl, KfU, utredare (p. 6-7) 
Eva Kätting, IKK, universitetsadjunkt (p. 11) 
Lotta Lindgren, KfU, studievägledare (p. 6-7) 
Helena Loborg, KfU, utbildningsledare 
Samuel Zethson, KfU, controller (p. 8-9) 
 

1. Sammanträdet öppnas 
 Thomas Östholm öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Särskilt välkomnas Lotta  
 Lindholm, nyvald ersättare i nämnden. 

 
2. Utseende av justeringsperson 

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

 P. 5 VFU-information utgår. Thomas Dahl ersätter Suzanne Parmenius Swärd som  
 föredragande på p. 12 och Samuel Zethson ersätter Thomas Dahl som föredragande  
 på p. 8. En övrig punkt anmäles: Grundutbildningsråd IKK. Med dessa ändringar  
 fastställes den utsända dagordningen. 

 
4. Anmälningar och meddelanden 

 
 a) Föregående protokoll 

 Godkännes.  
 
 Noteras 

- under p. 18 att frågan har gått tillbaka till programledningen. 
 

 Meddelas 
- att extramötet som var planerat den 18 juni ställs in. 
- att OSU beslutar om ytterligare en ersättare till Grundutbildningsnämnden den 8 

juni. 
 
Informeras om aktuella beslut  
- Rektors beslut Anvisningar vid anordnandet av skriftlig tentamen i sal 
- Universitetsstyrelsens beslut Riktlinjer för språkanvändningen inom universitetet 
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5. VFU-information 
 Utgår.   

 
6. Presentation av resultat för Nöjd-Student-Index NSI 

 Föredragande: Lotta Lindgren 
 
 Dnr LiU-2010-00830 
  
 Lotta Lindgren presenterar resultaten för Utbildningsvetenskap. Svarsfrekvens för  
 Utbildningsvetenskap är 36 %. I allmänhet är man fortsatt nöjd med livet som  
 student vid LiU men det finns områden som behöver utvecklas. Handlingsplan ska  
 lämnas till prorektor senast den 15 november 2010 och slutrapport senast den 15  
 november 2011. 
 
 Resultatrapporterna finns på www.student.liu.se/nsi/Resultat+NSI+2010.  

  
7. Presentation av arbetsgrupp för arbetet med Nöjd-Student-Index NSI 

 Föredragande: Thomas Dahl 
 
 P.g.a. hög arbetsbelastning har ingen arbetsgrupp kunnat utses ännu. Thomas Dahl  
 och Lotta Lindgren arbetar vidare med frågan. Lilla ledningsgruppen för utbild-  
 ningsvetenskap kommer att tillsätta en styrgrupp för NSI-arbetet i början av höst-  
 terminen. 
 

8. Ansökningssiffror ht 2010 
 Föredragande: Samuel Zethson 
 
 Ansökningssiffrorna presenteras för den långa lärarutbildningen. Noteras en ökning  
 på alla ingångar utom Grundskolans senare år. Diskuteras. 
 

9. Prislappar på distansutbildning jämfört med campusförlagd utbildning 
 Föredragande: Samuel Zethson 
 

 Samuel Zethson ger en bakgrund. Diskuteras. Uppdras åt Samuel att tillsammans  
 med Ragnhild Swahn göra en jämförelse mellan en campusförlagd utbildning och en  
 distansutbildning. 
 

10. Centralaktivering av KURT 
 Föredragande: Caroline Kelly 
 
 Dnr LiU-2009-01593 
 
 Nämnden beslutar införa centralaktivering på alla kurser läsåret 2010-2011. Därefter  
 ska hanteringen utvärderas. Uppdras åt Caroline Kelly att skicka ut information till  
 studierektorerna före sommaren, efter att ha tagit in synpunkter från nämndens  
 ledamöter på skrivelsens formulering. Det är viktigt att skriva fram syftet med den  
 förändrade hanteringen samt informera om att man innan förändringen sker kan  
 spara om sina personliga mallar som institutionsmallar. 
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11. Revidering av utbildningsplan, Masters Programme in Environmental and  
 Outdoor Education 
 Föredragande: Eva Kätting 
 
 Dnr LiU 1374/06-41 
 
 Eva Kätting ger en bakgrund. Nämnden beslutar fastställa revideringen efter vissa  
 justeringar enligt diariehandling. 
 

12. Äskande av medel från Lärarprogrammet och Samhälle och kultur i  
 Norrköping 

 Föredragande: Thomas Dahl 
 
 Dnr LiU-2009-00873 
 
 Nämnden beslutar bevilja 30.000 kr som belastar budgetpost 18 Grundutbildnings-  
 nämnden i 2010 års budget. 
 
13. Hemsidan och UV-ljus 

 Thomas Östholm skriver en kommentar till ansökningssiffrorna. 
 
14. Grundutbildningsråd IKK 
 Föredragande: Kicke Jeppsson 
 
 Informeras om mötet den 2 juni. 
 

Slutligen tackar ordförande för denna termins arbete och önskar alla en trevlig som-
mar. Särskilt tackas studeranderepresentanterna Clara och Camilla som nu lämnar 
sina uppdrag. 

 
 

Vid protokollet  
 
 
 Caroline Kelly 
 
 Justeras 

 
 

Thomas Östholm Ragnhild Swahn 
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 Närvarande ledamöter 
Thomas Östholm, ordförande 
Lars Björklund, IFM 
Tatiana Jak-Peterson, ISV (p.6-12) 
Marianne Jeppson, KfU 
Kicke Jeppsson, IKK 
Joakim Samuelsson, IBL 
Ragnhild Swahn, IBL  

 Tobias Karlsson, StuFF  
  

Övriga närvarande 
Maria Simonsson, programansvarig (p.6-12) 
Suzanne Parmenius Swärd, programansvarig (p.6-12) 
 

1. Sammanträdet öppnas 
 Thomas Östholm öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  

 
2. Utseende av sekreterare och justeringsperson 

 Till sekreterare utses Lars Björklund och till justeringsperson utses Joakim  
 Samuelsson. 

 
3. Fastställande av dagordning 

 Den reviderade och utdelade dagordningen fastställes. 
 
4. Anmälningar och meddelanden 

 
 a) Föregående protokoll 

 Godkännes.  
 
 b) Delegationsbeslut 
 Delegationsbeslut om utvecklingsmedel för kurs i Nordic Culture anmäls. 
 
 c) Meddelanden 
 Den 24 september intervjuas representanter från LiU av HSV om examensrätts- 
 ansökan. 
 
5. Information om svar på remiss från Myndigheten för Yrkeshögskolan 
 Föredragande: Thomas Östholm 
 
 Diskuteras framförallt ansökningskriterier.  

 
6. Information om antagningssiffror och mottagning av studenter 

 Föredragande: Suzanne Parmenius Swärd, Maria Simonsson 
 
 Till ingången grundskolans tidigare år i Linköping har 156 studenter antagits till 100  
 platser. Till ingången grundskolans senare år har 73 studenter antagits till 130 platser  
 och till ingången gymnasiet har 198 studenter antagits till 145 platser. Av dessa  
 totalt 427 studenter har 13 PA-grupper skapats. 
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 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL har 66 antagna studenter  
 och Utländska lärares vidareutbildning, ULV har 10. Specialpedagogprogrammet  
 har 17 antagna studenter och Speciallärarprogrammet har 2. 
 
 Ingången mot förskola och fritidshem har 175 antagna till 150 platser, ingången mot  
 grundskolans tidigare år i Norrköping har 85 antagna till 85 platser och lärarutbild- 
 ning för barnskötare har 29 antagna till 18 platser. 
 
 Uppropen har varit välbesökta och fadderisystemet är uppskattat. 
 
 Tobias Karlsson berättar om StuFFs mottagande. 

  
7. Förslag på ny tidpunkt för inlämning av verksamhetsberättelse för 2009 från  

 programmen 
 Föredragande: Thomas Östholm 
 
 Verksamhetsberättelser för 2009 från programmen bör vara klara till nämndens möte  
 den 21 oktober. En mall för hur det kan struktureras presenteras av Helena Loborg  
 på nämndens möte den 23 september. 
 
 Diskuteras vilka uppgifter som bör finnas med. Kvalitetsarbetet är viktigt. Syfte och  
 innehåll diskuteras vid mötet den 23 september. 
 

8. NSI-arbetet så här långt 
 Föredragande: Thomas Östholm, Tobias Karlsson 
 
 a) Tobias Karlsson berättar om en uppföljning av NSI som sker via en intervjustudie  
 med studenter. Studien genomförs av StuFF i samförstånd med NSI-projektledaren 
 Marina Sandgren och UVs fakultetsledning. Det är framförallt studenter på lärarut- 
 bildningen i Linköping/Norrköping som kommer att intervjuas i fokusgrupper på 3-5  
 studenter. Det finns ett stort intresse att delta. Studien startar efter nolleperioden och  
 en rapport beräknas vara klar i oktober. 

 
 b)  Nämnden diskuterar hur man kan hjälpa studenter att svara på sitt antagnings-  
 besked. Ett antal studenter på flera program har trott sig vara antagna trots att de 
 inte tackat ja på beskedet. I vissa fall har studenter kunnat efterantas, i annat fall 
 inte. Vårt välkomstbrev tolkas som ett bevis på att allt är klart och färdigt. Diskute- 
 ras hur vi kan hjälpa till så att studenterna inte missuppfattar detta. 
 

9. Budget och OH-kostnad 
 Föredragande: Thomas Östholm 
 
 Inför OSU den 7 september diskuteras OH-kostnader. Grundutbildningsnämnden har  
 idag 100 tkr. Programmen har endast lite pengar för utvecklingsprojekt men pengar  
 kan sökas från GUN. Även om OSU måste engageras i större, dyrare projekt kan  
 GUN stödja mindre, behjärtansvärda projekt. Förslaget är att behålla vårt nuvarande  
 anslag och att ta upp en diskussion om hur GUN ska ta på sig denna kvalitetsutveck- 
 lande roll. Vilka typer av projekt ska GUN framförallt stödja? 
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10. Arbetsgrupper för övergång mellan nuvarande och kommande lärarutbildning 

 Föredragande: Thomas Östholm 
 
 Dnr LiU-2010-01227 
 
 Thomas Östholm föredrar handlingen som inkommit från Roger Klinth. Diskuteras  
 hur lärare i gruppen ska ersättas samt vem som bygger informationsmaterial på t.ex.  
 hemsidor. Underhandsinformation önskas före december. Nämnden beslutar att  
 bifalla förslaget, med tillägg om den ekonomiska delen. 
  

11. Hemsidan och UV-ljus 
 Punkter kan anmälas till Caroline Kelly. 

 
12. Övrig fråga 
 Kicke Jeppsson efterfrågar väl genomtänkta uppdrag från OSU när man begär in  
 uppgifter av olika slag så att studierektorer och andra berörda kan minimera sitt  
 arbete. Det är viktigt att precisera vad som ska besvaras och hur. 
 
 

Vid protokollet  
 
 
 Lars Björklund/Caroline Kelly 
 
 Justeras 

 
 

Thomas Östholm Joakim Samuelsson 
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 Närvarande ledamöter 
Thomas Östholm, ordförande 
Karin Forslund Frykedahl, IBL tjänstgörande ersättare 
Tatiana Jak-Peterson, ISV 
Marianne Jeppson, KfU 
Kicke Jeppsson, IKK 
Marianne Jeppson, KfU 
Lotta Lindholm, ISV tjänstgörande ersättare 
Joakim Samuelsson, IBL 
Ragnhild Swahn, IBL  

 Tobias Karlsson, StuFF  
  

Övriga närvarande 
Kajsa Andersson, programansvarig utbildningsledare (p.5) 
Anna-Lena Eriksson-Gustavsson, programansvarig utbildningsledare (p.7) 
Caroline Kelly, KfU, fakultetskoordinator 
Roger Klinth, KfU, utbildningsledare (p.9) 
Helen Loborg, KfU, utbildningsledare (p. 1-8, 10-11, 16) 
Annelie Norberg, KfU, informatör (p.14) 
Maria Simonsson, programansvarig utbildningsledare (p.12) 
 
Ej närvarande ledamöter 
Lars Björklund, IFM 
Åsa Ridne, Norrköpings kommun 
 

1. Sammanträdet öppnas 
 Thomas Östholm öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Särskilt välkomnas Karin  
 Forslund Frykedal, ny ersättare i nämnden. 

 
2. Utseende av justeringsperson 

 Tobias Karlsson utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
 
3. Fastställande av dagordning 

 Den utsända dagordningen fastställes med tillägg av en övrig punkt: Bemanning av  
 kurser. 

 
4. Anmälningar och meddelanden 

 
 a) Föregående protokoll 

 Godkännes.  
 
5. VFU-information 
 Föredragande: Kajsa Andersson 
 
 Kajsa redogör för läget inom VFU vad gäller avtal, fältmentorer, handledare och  
 studenter. En förstärkning av VFU-teamet är nödvändig. Thomas Östholm tar upp  
 frågan i ledningsgruppen.  
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6. Verksamhetsberättelser för 2009 från programmen 

 Föredragande: Helena Loborg 
 
 Dnr LiU-2010-01361 
 
 Helena presenterar ett underlag för verksamhetsberättelser 2009. Nämnden ställer  
 sig bakom det. 
 

7. Utbildningstakten och –formen på Specialpedagog- och Speciallärar- 
 programmen 
 Föredragande: Anna-Lena Eriksson-Gustavsson 
 
 Dnr LiU-2010-01362 
 
 Av olika skäl fyller inte programmen sina platser den här terminen. Många studenter  
 väljer distansutbildningar vid andra lärosäten. Anna-Lena föreslår därför en föränd- 
 ring av utbildningstakten och –formen inför antagning hösttermin 2011. Det finns  
 inga principiella skäl till att programmen inte ska kunna ges på distans. Nämnden  
 uppdrar åt Anna-Lena att återkomma med ett omarbetat förslag efter den nationella  
 träffen den 30 september. 
 

8. Ändring av sammanträdesdatum 16 december 
 Föredragande: Helena Loborg 
 
 Nämnden beslutar att ändra sammanträdesdatum till fredagen den 17 december kl  
 9.15-13.30 i B533, Bomullsspinneriet, Campus Norrköping.  
 

9. Möjlighet för lärarstudenter att läsa fristående kurser på dagtid 
 Föredragande: Kicke Jeppsson 
 
 En del studenter som läser på lärarprogrammet läser också fristående kurser. Dessa  
 kurser krockar ibland med ordinarie undervisning om de ligger på dagtid. Kicke fö- 
 reslår därför att lärarprogrammet schemablockerar en halvdag i veckan som reserve- 
 ras åt t.ex. fristående kursutbud. Diskussion. Thomas Östholm lyfter frågan i led- 
 ningsgruppen och återkommer. 

 
10. Arbetsgrupp för internationell ingång i ny lärarutbildning 

 Föredragande: Roger Klinth 
 
 Dnr LiU-2009-00464 
 
 Nämnden beslutar enligt handling att utse en arbetsgrupp för vidareutveckling av in- 
 ternationalisering i den nya lärarutbildningen. 
  

11. Kursplaner 
 a) Utomhuspedagogisk fördjupningskurs 
 Föredragande: Helena Loborg 
 
 Uppdras åt Helena att tillsammans med Kicke omarbeta kursplanen för att den ska  
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 kunna fastställas på avancerad nivå. Uppdras åt Thomas Östholm att fastställa kurs- 
 planen på delegation under förutsättning att alla kriterier är uppfyllda. 
  
 b) Theories and Methods of Research 
 Föredragande: Helena Loborg 

  
 Kursplaner ska alltid fastställas på svenska. Uppdras åt Helena att tillsammans med  
 kursansvarig översätta och omarbeta kursplanen. Uppdras åt Thomas Östholm att  
 fastställa kursplanen på delegation under förutsättning att alla kriterier är uppfyllda. 

 
12. Budget, examensarbete i lärarprogrammet 
 Föredragande: Maria Simonsson 
 
 Maria redogör för förstärkningen av examensarbetet i budgeten. 
 
13. GUNs kvalitetsutvecklande roll – vilka typer av projekt ska GUN framförallt  
 stödja? 
 Föredragande: Thomas Östholm 
 
 Frågan tas upp igen vid sammanträdet den 21 oktober. Uppdras åt Caroline Kelly att  
 ta fram en sammanställning över de projekt som GUN hittills har stött. 
 
14. Vår nya informatör presenterar sig 
 Föredragande: Annelie Norberg 
 
 Annelie är anställd som informatör vid Kansliet för Utbildningsvetenskap sedan den  
 1 september i år. Hon kommer närmast från Utbildningsradion. 
 
15. Hemsidan och UV-ljus 
 Synpunkter kan alltid lämnas till Caroline Kelly. 
 
16. Bemanning av kurser 
 Föredragande: Joakim Samuelsson 
 
 Joakim efterlyser en lathund för beräkning av antal undervisningstimmar för en viss  
 kurs, i syfte att underlätta planering av bemanningen. En liknande lathund har gjorts  
 för ISV. Uppdras åt Helena att tala med Samuel Zethson om möjligheten att ta fram  
 en sådan. 
 
 

Vid protokollet  
 
 
 Caroline Kelly 
 
 Justeras 

 
 

Thomas Östholm Tobias Karlsson 
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 Närvarande ledamöter 
Thomas Östholm, ordförande 
Lars Björklund, IFM 
Karin Forslund Frykedal, IBL tjänstgörande ersättare 
Tatiana Jak-Peterson, ISV 
Marianne Jeppson, KfU 
Kicke Jeppsson, IKK 
Marianne Jeppson, KfU (p.1-14) 
Lotta Lindholm, ISV tjänstgörande ersättare 
Åsa Ridne, Norrköpings kommun 

 Tobias Karlsson, StuFF  
  

Övriga närvarande 
Thomas Dahl, KfU, utredare (p.7) 
Anderz Grunnesjö, universitetsadjunkt (p.13) 
Caroline Kelly, KfU, fakultetskoordinator 
Susanne Kreitz-Sandberg, IBL, programansvarig utbildningsledare (p.6b) 
Helen Loborg, KfU, utbildningsledare  
Suzanne Parmenius-Swärd, programansvaring utbildningsledare (p.14) 
Maria Simonsson, programansvarig utbildningsledare (p.14) 
Samuel Zethson, controller (p.14) 
 
Ej närvarande ledamöter 
Joakim Samuelsson, IBL 
Ragnhild Swahn, IBL  
 

1. Sammanträdet öppnas 
 Thomas Östholm öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

 
2. Utseende av justeringsperson 

 Karin Forslund Frykedal utses att tillsammans med ordföranden justera dagens pro- 
 tokoll. 

 
3. Fastställande av dagordning 

 Den utsända dagordningen fastställes. Punkt 5 VFU-information utgår denna gång. 
 
4. Anmälningar och meddelanden 

 
 a) Föregående protokoll 

 Godkännes. Noteras följande: 
- Under p.5 VFU-information att Kajsa Andersson har presenterat frågan i led-

ningsgruppen och är nöjd med det stöd hon fått. 
- Under p.9 Möjlighet för lärarstudenter att läsa fristående kurser på dagtid att frå-

gan har diskuterats i ledningsgruppen och att schemabokningssystemet TimeEdit 
tillåter att man blockerar en halvdag i veckan. Problemet kvarstår dock att fristå-
ende kurser måste annonseras med dag och tid ett år i förväg. 
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- Under p.16 Bemanning av kurser att de efterfrågade siffrorna finns i budgetbo-
ken och att beräkning av undervisningstimmar måste göras i samråd med respek-
tive studierektor. 

 
 b) Delegationsbeslut 
 Två delegationsbeslut anmäls:  

- Medel avseende arbetet med utredning av examensarbeten, dnr LiU-2009-01155 
- Fastställande av kursplaner, fristående kurs, dnr LiU-2010-01410 

 
5. VFU-information 
 Utgår. 
 
6. Revidering av utbildningsplaner 

 a) Masters Program in Environmental and Outdoor Education, 60 hp 
 Föredragande: Helena Loborg 
 
 Dnr LiU 1374/06-41 
 
 Helena ger en bakgrund. Ledamöterna tycker det är problematiskt att det ingår en in- 
 troduktionskurs på 3 hp som inte räknas in i examen. Uppdras åt Helena att utreda  
 om det kan finnas en annan lösning. Uppdras åt Thomas Östholm att fastställa ut- 
 bildningsplanen på delegation när detta är utrett. 
 
 b) Magisterutbildning i pedagogiskt arbete med inriktning mot lärares arbete  
 och elevers lärande, 60 hp 
 Föredragande: Susanne Kreitz-Sandberg 
 
 Dnr LiU 1372/06-41 
 
 Susanne ger en bakgrund. Nämnden beslutar fastställa utbildningsplanen, med  
 redaktionella ändringar. 
 

7. Kompletteringsbeslut för kursklassificering 
 Föredragande: Thomas Dahl 
 
 Dnr LiU-2010-00438 
 
 Thomas Dahl redogör för de vägledande principerna för kursklassificering. Nämn- 
 den beslutar godkänna förslaget och uppdrar åt Thomas Dahl att göra nödvändiga  
 ändringar innan underlaget lämnas till rektor senast den 15 november. 

 
8. Verksamhetsberättelser 2009 – redovisning 
 Föredragande: Helena Loborg 
 
 Dnr LiU-2010-01361 
 
 Verksamhetsberättelser har inlämnats från fyra program: Adult Learning and Global  
 Change, Magisterprogrammet Pedagogiskt arbete, Specialpedagogprogrammet och  
 Speciallärarprogrammet. Tre program har ännu inte lämnat in. Ledamöterna anser att  
 det är bra om både svagheter och styrkor samt tankar om utveckling och förändring  
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 finns med nästa år. Helena tar med sig förslaget till PUL-gruppen och återrapporte- 
 rar till nämnden. 

 
9. NSI-arbetet - lägesrapport 

 Föredragande: Helena Loborg, Tobias Karlsson 
 
 Dnr LiU-2010-00830 
 
 Tobias berättar att arbetet med uppföljning av Nöjd-Student-Index har gått bra och  
 nästan är klart. Ett 40-tal lärarstudenter har intervjuats, däribland ett tillräckligt antal  
 studenter i Norrköping och ett tillräckligt antal studenter med barn. Helena berättar  
 om arbetet med LU90, där en del åtgärder redan vidtagits och andra kommer att vid 
 tas.  
 

10. Kommande lärarutbildning - lägesrapport 
 Föredragande: Thomas Östholm m.fl. 
 
 Ca 45 representanter från LiU åkte till Högskoleverket i Stockholm den 24 septem- 
 ber för att träffa bedömargrupper kring ny lärarutbildning. Inget besked har lämnats  
 ännu, men det allmänna intrycket var att intervjuerna hade gått bra och att vår ansö- 
 kan var uppskattad. 

 
11. GUNs kvalitetsutvecklande roll – vilka typer av projekt ska GUN framförallt  
 stödja? 

 Föredragande: Thomas Östholm 
 
 Diskussion utifrån sammanställning över de projekt som GUN hittills stött. Åtgärder  
 med anledning av resultaten från Nöjd-Student-Index (NSI) samt kvalitetsarbetet rö- 
 rande examensarbeten/självständiga arbeten kommer att vara prioriterade. 
  

12. Resultat av kursvärderingar i KURT vt-10 
 Föredragande: Caroline Kelly 
 
 Dnr LiU-2009-01593 
 
 Användandegraden har ökat men svarsfrekvensen har minskat jämfört med föregå- 
 ende termin. Genomsnittsbetyget på de nya fakultetsfrågorna ligger mellan 3,9 och  
 4,2 (av 5).  

 
13. Diskussion om internationalisering 
 Föredragande: Anderz Grunnesjö 
  
 Utbildningsvetenskap har en positiv utveckling vad gäller inresande studenter, men  
 vi behöver arbeta mer för att öka antalet utresande studenter. Det finns ett stort in- 
 tresse för att göra studiebesök hos oss, framförallt från Holland. Det är viktigt att det  
 finns en strategi för internationalisering på fakultetsnivå och att någon person inom  
 lärarprogrammet har ett ansvar för internationalisering i sin tjänst. Kanske skulle en  
 progressionskarta för både internationalisering och IKT-frågor skrivas fram?  
 
 Grundutbildningsnämnden bör ha internationalisering på agendan och skulle t.ex.  
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 kunna ta driftsansvar för internationella projekt som initierats i Internationaliserings 
 nämnden. Då detta är en budgetfråga bör den lyftas i OSU. 
 
14. Diskussion om budget 2011 
 a) Grundutbildning 
 Föredragande: Samuel Zethson 
 
 Dnr LiU-2010-00642 
 
 Samuel presenterar förslaget. Beslut tas  i OSU den 26 oktober. 
 
 b) Lärarprogrammet 
 Föredragande: Maria Simonsson, Suzanne Parmenius-Swärd 
 
 Maria och Suzanne presenterar förslaget. Beslut tas i OSU den 26 oktober. 
 
15. Hemsidan och UV-ljus 
 Inget att rapportera. 
 
16. Övrigt 
 Inga övriga frågor. 
 
 

Vid protokollet  
 
 
 Caroline Kelly 
 
 Justeras 

 
 

Thomas Östholm Karin Forslund Frykedal 
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 Närvarande ledamöter 
Thomas Östholm, ordförande 
Lars Björklund, ISV (p.4-9, 11-14) 
Karin Forslund Frykedal, IBL tjänstgörande ersättare 
Marianne Jeppson, KfU 
Joakim Samuelsson, IBL 
Ragnhild Swahn, IBL 

 Tobias Karlsson, StuFF  
  

Övriga närvarande 
Daniel Carlsson, MAI, universitetsadjunkt (p.8) 
Caroline Kelly, KfU, fakultetskoordinator 
Roger Klinth, KfU, programansvarig utbildningsledare (p.11) 
Helen Loborg, KfU, utbildningsledare  
Anders Magnusson, IBL, universitetslektor (p.1-3, 10) 
 
Ej närvarande ledamöter 
Tatiana Jak-Peterson, ISV 
Kicke Jeppsson, IKK 
Åsa Ridne, Norrköpings kommun 
 

1. Sammanträdet öppnas 
 Thomas Östholm öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

 
2. Utseende av justeringsperson 

 Marianne Jeppson utses att tillsammans med ordföranden justera dagens pro- 
 tokoll. 

 
3. Fastställande av dagordning 

 P.5 VFU-information utgår. En övrig punkt anmäls: p.14 Söktryck. Därefter fast- 
 ställs den utsända dagordningen. 

 
4. Anmälningar och meddelanden 

 
 a) Föregående protokoll 

 Godkännes. Noteras följande: 
- Under p.8 Verksamhetsberättelser 2009 att de program som ännu inte lämnat in 

sin verksamhetsberättelse kommer att göra det inför decembersammanträdet. 
 
 b) Delegationsbeslut 
 Ett delegationsbeslut anmäls:  

- Fastställande av utbildningsplan Magisterprogram i Miljö- och utomhus-
pedagogik (Outdoor Environmental Education and Outdoor Life), 60 hp, dnr LiU 
1374/06-41 

 
5. VFU-information 
 Utgår. 
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6. Revidering av utbildningsplan, Magisterprogram i Miljö- och utomhus- 

 pedagogik 
 Föredragande: Helena Loborg 
 
 Dnr LiU-2010-01851 
 
 Nämnden beslutar att återremitera utbildningsplanen. Förkunskapskrav måste speci- 
 ficeras och omfattande redaktionella ändringar måste göras. 
 

7. Sammanträdesdatum vt-11 
 Föredragande: Thomas Östholm 
 
 Nämnden beslutar fastställa följande sammanträdesdatum: 16/2 (Linköping), 24/3  
 (Norrköping), 14/4 (Linköping), 19/5 (Norrköping) och 16/6 (Linköping). Tiden är  
 13.15-16.30. 

 
8. Stöd till Mattecoach, samarbete med Katrineholms kommun 
 Föredragande: Daniel Carlsson 
 
 Dnr LiU-2010-01850 
 
 Daniel Carlsson ger en bakgrund till samarbetet. Idén är att etablera läxhjälp i mate- 
 matik via nätet för kommunens elever som bemannas av lärarstudenter vid Linkö- 
 pings universitet. Liknande verksamhet finns redan i Stockholm. 
 
 Nämnden uppdrar åt Daniel Carlsson att inkomma med en specifikation av de kost- 
 nader som MAI söker stöd för. Därefter fattas beslut av ordförande Thomas Östholm  
 på delegation av nämnden. 

 
9. Handlingsplan Nöjd-Student-Index (NSI) 

 Föredragande: Thomas Östholm 
 
 Dnr LiU-2010-00830 
 
 Thomas ger en sammanfattning av handlingsplanen, som godkänts av Områdes- 
 styrelsens ledningsgrupp och lämnats till prorektor. 
 

10. Lägesrapport, arbetsgrupp för internationalisering 
 Föredragande: Anders Magnusson 
 
 Dnr LiU-2009-00464 
 
 Anders Magnusson ger en lägesrapport av gruppens arbete. Gruppen har bl.a. disku- 
 terat förslag till övergripande lärandemål, strukturella förändringar i programmet och  
 organisatoriska stödstrukturer. Vidare har de diskuterat förslag på garanterade mo- 
 ment i Internationell ingång och mobilitetsfönster. Arbetet ska vara klart och presen- 
 teras vid decembersammanträdet. 
 

 



 
 

2010-11-25 
            PROTOKOLL  

OSU-GUN 10/09 
3(3) 

 
Justerandes signatur                                                                                    Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap  
                                                                                                                                            Grundutbildningsnämnden 
  
Utdragsbestyrkande 

 
11. Lägesrapport, arbetsgrupp för övergång mellan nuvarande och kommande  
 lärarutbildning 

 Föredragande: Roger Klinth 
 
 Dnr LiU-2010-01227 
 
 Roger ger en lägesrapport av gruppens arbete och ger exempel på hur en övergång  
 kan gå till. Det är viktigt att nuvarande studenter informeras samt får råd och stöd in- 
 för sina val. Detta informationsarbete måste påbörjas snarast efter att vi fått besked  
 om examensrätten och om lärarlegitimationen. 
 
 Arbetet slutredovisas vid decembersammanträdet.  
  

12. Olika typer av examensarbete? 
 Föredragande: Helena Loborg 
 
 Helena presenterar en sammanställning över olika typer av examensarbete inom  
 Utbildningsvetenskap. Frågan tas upp i Områdesstyrelsen i december och det är vik- 
 tigt att den även diskuteras på LiU centralt.  

 
13. Hemsidan och UV-ljus 
  
 Bordlägges. 
 
14. Söktryck 
 Föredragande: Helena Loborg 
 
 Helena berättar att antalet sökande till lärarprogrammet vid LiU ökat hösten 2010.  
 Detta är särskilt glädjande mot bakgrund av en ny rapport från HSV där man konsta- 
 terar en generell minskning av antalet sökande till lärarprogram med 2 %. 
 
 

Vid protokollet  
 
 
 Caroline Kelly 
 
 Justeras 

 
 

Thomas Östholm Marianne Jeppson 
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 Närvarande ledamöter 
Marianne Jeppson, KfU, ordförande vid dagens möte 
Lars Björklund, ISV  
Tatiana Jak-Peterson, ISV 
Kicke Jeppsson, IKK 
Joakim Samuelsson, IBL 
Ragnhild Swahn, IBL (p.1-3) 
Åsa Ridne, Norrköpings kommun (p.1-9) 

 Tobias Karlsson, StuFF (p.4-14) 
  

Övriga närvarande 
Kajsa Andersson, programansvarig utbildningsledare (p.12) 
Thomas Dahl, KfU, utredare (p.1-3, 5) 
Anderz Grunnesjö, ISV, universitetsadjunkt (p.1-3, 5-6) 
Caroline Kelly, KfU, fakultetskoordinator 
Roger Klinth, KfU, programansvarig utbildningsledare (p.1-3, 5-6) 
Helen Loborg, KfU, utbildningsledare  
Suzanne Parmenius Swärd, programansvarig utbildningsledare (p.1-9, 12) 
 
Ej närvarande ledamöter 
Thomas Östholm, IFM 
 

1. Sammanträdet öppnas 
 Marianne Jeppson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

 
2. Utseende av justeringsperson 

 Åsa Ridne utses att tillsammans med ordföranden justera dagens pro- 
 tokoll p.1-9. Tatiana Jak-Peterson utses p.10-13. 

 
3. Fastställande av dagordning 

 Den utsända dagordningen fastställs. 
 
4. Anmälningar och meddelanden 

 
 a) Föregående protokoll 

 Godkännes med en ändring i formuleringen under p.12. 
 
 b) Delegationsbeslut 
 Ett delegationsbeslut anmäls:  

- Stöd till Mattecoach, samarbete med Katrineholms kommun, dnr LiU-2010-
01850 

 
 Den 14 december kom beskedet från Högskoleverket att LiU fått tillstånd att utbilda  
 förskollärare och yrkeslärare. Under dagens möte kom beskedet att LiU även får  
 tillstånd för grundlärarexamen med alla tre inriktningar: arbete i fritidshem, arbete i  
 förskoleklass och grundskolans åk 1-3 samt arbete i grundskolans åk 4-6. 
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5. Rapport, arbetsgrupp för övergång mellan nuvarande och kommande lärar- 
 utbildning 

 Föredragande: Roger Klinth 
 
 Dnr LiU-2010-01227 
 
 Roger ger en bakgrund. Nämnden beslutar godkänna förslaget, med nödvändiga re- 
 digeringar och kompletteringar. 
 
6. Slutrapport, arbetsgrupp för internationalisering och fastställande av gruppens  

 förslag 
 Föredragande: Roger Klinth, Anderz Grunnesjö 
 
 Dnr LiU-2009-00464 
 
 Anderz presenterar gruppens förslag. Nämnden beslutar uppdra till Kansliet för  
 Utbildningsvetenskap att fördjupa utredningsarbetet avseende finansiering, kursut- 
 veckling, studieplatser utomlands, tillgodoräknande och stödstrukturer i förhållande  
 till de moment som enligt förslaget skall garanteras ingångens studenter. Utredning  
 om mobilitetsfönster ingår i uppdraget. Utredningen ska presenteras vid nämndens  
 sammanträde den 16 februari 2011, då beslut tas om att inrätta en internationell in- 
 gång i enlighet med gruppens förslag. 
 

7. Verksamhetsberättelser 2009 – redovisning  
 Föredragande: Helena Loborg, Suzanne Parmenius Swärd 
 
 Dnr LiU-2010-01361 
 
 Verksamheten 2009-2010 inom lärarutbildningen presenteras. 

 
8. Examensarbete och forum för examensarbete - lägesrapport 
 Föredragande: Suzanne Parmenius Swärd 
 
 Dnr LiU-2010-01850 
 
 Suzanne ger en lägesrapport. 
 
9. Uppföljning av studenter 

 Föredragande: Marianne Jeppson 
 
 Marianne presenterar uppföljning av antagning och genomströmning av studenter. 
 

10. Antagning till mastersprogram ht-11  
 Föredragande: Helena Loborg 
 

Helena redogör för antagningsprocessen med anledning av de studieavgifter som in-
förs för studenter som är medborgare i länder utanför EU/EEA/Schweitz. Alla eng-
elskspråkiga program vid LiU erbjuds, men kan ställas in vid för få sökande. De två 
program som finns inom Utbildningsvetenskap, Adult Learning and Global Change 
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och Outdoor Environmental Education and Outdoor Life är garanterade ett visst an-
tal sökande tack vare avtal med universitet i andra länder. 

 
11. Hantering av kursvärderingar i KURT 

 Föredragande: Caroline Kelly 
 
 Caroline presenterar två förslag till utveckling i KURT. 
 
 a) att skapa möjlighet för lärare att skicka ut sina kommentarer om genomförd kurs- 
 värdering till studenter via e-post 
 
 b) att i enkäten som studenterna får visa lärarens frågor först, före rektors och fakul- 
 tetens frågor. 
 
 Nämnden ställer sig bakom de båda förslagen. 
  

12. VFU-information 
 Föredragande: Kajsa Andersson 
 
 Ett dokument om studenters rättigheter och förväntningar har färdigställts och kom- 
 mer att skickas ut under vecka 2. Rekrytering av kursmentorer pågår. Fr.o.m. den 1/1  
 2011 blir det förändringar i VFU-teamet. En ny samordnare anställs och Kajsa kom- 
 mer ej att arbeta operativt med VFU men kommer fortfarande att vara kontaktperson  
 mot Grundutbildningsnämnden. VFU-arbetet står inför nya utmaningar inför ht-11  
 när de nya lärarexamina införs. 

 
13. Hemsidan och UV-ljus 
  
 Vi kommer att skriva om att LiU beviljats de nya examensrätterna. 
 
14. Övrigt 
  
 Inga övriga frågor. 
 
 

Vid protokollet  
 
 
 Caroline Kelly 
 
 Justeras 

 
 

Marianne Jeppson Åsa Ridne  Tatiana Jak-Peterson 
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 Närvarande ledamöter 
Marianne Jeppson, KfU, ordförande vid dagens möte 
Lars Björklund, ISV (p.6b-15) 
Tatiana Jak-Peterson, ISV 
Kicke Jeppsson, IKK 
Joakim Samuelsson, IBL 
Ragnhild Swahn, IBL (p.1-6, 8-15) 

 Karin Forslund Frykedal, IBL, tjänstgörande ersättare 
 

Övriga närvarande 
Kajsa Andersson, programansvarig utbildningsledare (p.14) 
Camilla Hahn, Universitetsförvaltningen, samordnare (p.11) 
Caroline Kelly, KfU, fakultetskoordinator 
Roger Klinth, KfU, programansvarig utbildningsledare (p.8) 
Helena Loborg, KfU, utbildningsledare  
Marie Ekström Lorenzon, Universitetsförvaltningen, administratör (p.11) 
Taisto Maaniidi, Universitetsförvaltningen, controller (p.11) 
Samuel Zethson, KfU, controller (p.8, 12-13) 
 
Ej närvarande ledamöter 
Thomas Östholm, IFM 
Åsa Ridne, Norrköpings kommun  

 Tobias Karlsson, StuFF  
 

1. Sammanträdet öppnas 
 Marianne Jeppson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

 
2. Utseende av justeringsperson 

 Ragnhild Swahn utses att tillsammans med ordföranden justera dagens pro- 
 tokoll p.1-6 och 8-15. Joakim Samuelsson utses p.7. 

 
3. Fastställande av dagordning 

 Den utsända dagordningen fastställs.  
 
4. Anmälningar och meddelanden 

 
 a) Föregående protokoll 

 Godkännes. 
 
 b) Delegationsbeslut 
 Två delegationsbeslut anmäls:  

- Omprövning av beslut om dispens (2 st), dnr LiU-2011-00153 
 
  c) Informationsinsatser Ditt val 
 Inför studenternas kursval vecka 12 har informationsmöten anordnats och en hemsi- 
 da med bl.a. chatfunktion lanserats, www.liu.se/larare/ditt-val  
 
 d) Implementering av läroplanerna  
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 Helena ger en bakgrund. Ett möte kommer att hållas på Skolverket vecka 8. 
 Dnr LiU-2010-01718. 
 
 e) Prioritering av åtgärder, Nöjd-Student-Index (NSI) 
 OSU har beslutat 2011-02-01 om vilka åtgärder som ska prioriteras i handlingspla- 
 nen, dnr LiU-2010-00830 
  
 f) Examenshögtid 

Inbjudan har gått ut till alla som tog examen inom Utbildningsvetenskap 2009-2010 
att delta i en gemensam examenshögtid den 16 april 2011 i Missionskyrkan. Sista 
anmälningsdag är den 18 februari. 
 
g) Informationsmaterial 
Flyers om den nya lärarutbildningen har tryckts upp. De delas ut till ledamöterna. I 
fortsättningen önskar nämnden att ansvariga för utbildningen har möjlighet att ge 
synpunkter på innehåll och bildval innan materialet går till tryck. 

  
5. Delegation till ordförande att fatta beslut i omprövningsärenden 
 Föredragande: Marianne Jeppson 
 
 Dnr LiU-2011-00288 
 
 Marianne ger en bakgrund. Nämnden beslutar enligt diariehandling att uppdra till  
 ordförande att fatta beslut i omprövningsärenden. 
 
6. Revidering av utbildningsplaner 

 Föredragande: Helena Loborg 
 
 a) Speciallärarutbildning, dnr LiU-2008/02054 
 Revideringen gäller förtydligande av kursnamn under 2.1 Ingående kurser. Nämnden  
 beslutar fastställa revideringen enligt diariehandling. 
 
 b) Magisterprogram i Miljö- och utomhuspedagogik, dnr LiU-2010-01851 
 Nämnden beslutar att återremittera utbildningsplanen till nästa sammanträde och att  
 då bjuda in Eva Kätting. 
 
 Nämnden beslutar att uppdra åt Kansliet för Utbildningsvetenskap att utarbeta en  
 mall för utbildningsplaner inom Utbildningsvetenskap. 
 

7. Ansökan om medel, kompletterande utbildning för folkhögskollärare 
 Föredragande: Ragnhild Swahn 
 
 Dnr LiU-2011-00287 
 
 Ragnhild ger en bakgrund. Nämnden beslutar enligt diariehandling att ersätta IBL  
 med högst 20 000 kr för en veckas arbetstid för Ragnhild Swahn. De ekonomiska  
 förutsättningarna för en eventuell fortsättning ska framgå av arbetet.  
 
 Medlen belastar budgetpost 18 Grundutbildningsnämnd i 2011 års budget. 
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 Ragnhild Swahn deltog ej i beslutet. 
 
8. Fastställande av internationell ingång enligt förslag 
 Föredragande: Roger Klinth 
 
 Dnr LiU-2009-00464 
 
 Nämnden beslutar enligt diariehandling att fastställa internationell ingång på lärar- 
 programmet enligt förslag. Kostnaderna beräknas kunna rymmas inom ordinarie  
 budgetramar. Om utbildningen medför extrakostnader för studenterna är det viktigt  
 att de får information om det. 
 
9. Ansökningssiffror, mastersprogram ht-11 

 Föredragande: Helena Loborg 
 
 Enligt de senaste uppgifterna har Adult Learning and Global Change 32 sökande och  
 Outdoor Environmental Education and Outdoor Life 25 sökande. 
 

10. Hantering av kursvärderingar i KURT ht-10  
 Föredragande: Caroline Kelly 
 
 Caroline Kelly redogör för några av de erfarenheter som gjorts. Ett förslag till för 
 bättring är att stänga av möjligheten för lärare att själva lägga upp kursvärderingar  
 samt att införa en förklarande text om detta. Nämnden ställer sig bakom förslaget.  
 En större utvärdering kommer att göras vid läsårets slut. 

 
11. Disciplinnämndens informationskanaler 

 Föredragande: Taisto Maaniidi, Marie Ekström Lorentzon, Camilla Hahn 
 
 Taisto Maaniidi beskriver disciplinnämndens arbete. Antalet avstängda studenter har  
 ökat kraftigt sedan 2008. Det är svårt att nå ut med information till alla om vilka stu- 
 denter som är avstängda. Nämnden rekommenderar att information går till program- 
 ansvariga inom Utbildningsvetenskap. 
  

12. Information om avräkning 2010 
 Föredragande: Samuel Zethson 
 
 Dnr LiU-2010-00642 
 

 Informeras om kommande avräkning för budgetåret 2010. Beslut tas i OSU den 1  
 mars 2011. 
 
13. Rapport, prislappar 
 Föredragande: Samuel Zethson 
  
 Samuel Zethson ger en kort rapport om den jämförelse som gjorts mellan prislappen  
 för en campusförlagt utbildning och en distansutbildning. 
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14. VFU-information 
 Föredragande: Kajsa Andersson 
 
 Kajsa Andersson ger en lägesrapport. Rekrytering av nya kursmentorer 2011 genom- 
 förs nu. Fyra personer får 10 % vardera. Det är brist på fältmentorer på gymnasiesko- 
 lorna och överskott på förskolorna. Nämnden tycker att det är viktigt att ha kvar  
 friskolorna trots att det är handledarbrist där. 
 
15. Hemsidan och UV-ljus 
 Inget att rapportera  
 
 

Vid protokollet  
 
 
 Caroline Kelly 
 
 Justeras 

 
 

Marianne Jeppson Ragnhild Swahn  Joakim Samuelsson 
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 Närvarande ledamöter 
Thomas Östholm, ordförande 
Marianne Jeppson, KfU,  
Lars Björklund, ISV (p.3-6) 
Tatiana Jak-Peterson, ISV 
Joakim Samuelsson, IBL 
Ragnhild Swahn, IBL  
Tobias Karlsson, StuFF 

 
Övriga närvarande 
Caroline Kelly, KfU, fakultetskoordinator 
Cecilia Lindgren, KfU, programansvarig utbildningsledare  
Helena Loborg, KfU, utbildningsledare  
Ingrid Olsson, KfU, programansvarig utbildningsledare 
 
Ej närvarande ledamöter 
Kicke Jeppsson, IKK 
Åsa Ridne, Norrköpings kommun   
 

1. Sammanträdet öppnas 
 Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

 
2. Utseende av justeringsperson 

 Tobias Karlsson utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
 
3. Fastställande av dagordning 

 Den utsända dagordningen fastställs.  
 
4. Preciserad beställning för kurs 1-4 i den utbildningsvetenskapliga kärnan inom  

 förskollärarutbildningen, grundlärarutbildningen och ämneslärarutbildningen 
 Föredragande: Cecilia Lindgren 
 
 Dnr LiU-2009-00464 
  
 Cecilia presenterar förslaget. Nämnden beslutar att fastställa beställningen enligt  
 diariehandling, med de revideringar som föreslogs under mötet. Punkten förklaras  
 omedelbart justerad. 

  
5. Preciserad beställning för kurs 1-3 i den utbildningsvetenskapliga kärnan inom  

 yrkeslärarutbildningen 
 Föredragande: Ingrid Olsson 
 
 Dnr LiU-2009-00464 
  
 Ingrid presenterar förslaget. Nämnden beslutar att fastställa beställningen enligt  
 diariehandling, med de revideringar som föreslogs under mötet. Punkten förklaras  
 omedelbart justerad. 
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 Noteras att det är önskvärt att VFU genomförs med start tidigare än år 2. 
 

6. Övrigt 
 Inga övriga frågor. 

  
 
 

Vid protokollet 
  

 
 
 Caroline Kelly 
 
 Justeras 
 

 
 

Thomas Östholm  Tobias Karlsson 
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 Närvarande ledamöter 
Thomas Östholm, IFM, ordförande 
Lars Björklund, ISV  
Tatiana Jak-Peterson, ISV 
Marianne Jeppson, KfU 
Kicke Jeppsson, IKK 
Joakim Samuelsson, IBL 
Ragnhild Swahn, IBL  

 Lotta Lindholm, ISV, tjänstgörande ersättare 
 Tobias Karlsson, StuFF (p.3-9) 
 

Övriga närvarande 
Caroline Kelly, KfU, fakultetskoordinator 
Samuel Zethson, KfU, controller (p.8) 
 

Ej närvarande ledamöter 
Åsa Ridne, Norrköpings kommun  

   
1. Sammanträdet öppnas 

 Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 
2. Utseende av justeringsperson 

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

 Den utsända dagordningen fastställs.  
 
4. Anmälningar och meddelanden 

 
 a) Föregående protokoll 

 Godkännes de två föregående protokollen. Noteras i protokoll 11/01 
- under p.4 f) att drygt 60 personer har anmält sig till examenshögtiden. 
- under p.6 b) att Eva Kätting bjudits in till dagens sammanträde men inte haft 

möjlighet att delta. 
 
 b) Delegationsbeslut 
 Fyra delegationsbeslut anmäls:  

- Juridiskt ansvarig institution för kursplaner, dnr LiU-2008/02540 
- Beställning av kompletteringskurs i matematik, dnr LiU-2011-00467 
- Ämnesurval för studenter, Yrkeslärarprogrammet, dnr LiU-2009-00464 
- Fastställande av ämnesområden, Påbyggnadsutbildning, dnr LiU-200900438 

 
  c) Rapport från HSVs konferens Högre utbildning formar individ och samhälle 
 Thomas Östholm redogör för intrycken från konferensen den 14-16 mars. Mer  
 information finns på www.hsv.se.  
  
 d) Anmälningsstatistik, sommarkurser  
 De fyra sommarkurser som ges inom Utbildningsvetenskap har mellan 1,7 och 3,2  
 förstahandssökande per plats. 
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 e) Diskussion om Folkhögskollärarprogrammet 
 Thomas Östholm och Irma Carlsson är inbjudna till Utbildningsdepartementet den  
 25 mars för en diskussion om Folkhögskollärarprogrammet. 
  
5. Kompletterande utbildning för folkhögskollärare 
 Föredragande: Ragnhild Swahn 
 
 Dnr LiU-2011-00287 
 
 Undersökningen visar att åtta av de folkhögskollärare som svarat på enkäten är  
 ämnesbehöriga och åtta har 30 hp ämneskomplettering kvar för att bli ämnes-  
 behöriga. Ragnhild presenterar förslag till studiegång och kostnadskalkyl. En  
 del frågor kvarstår, bl.a. rekrytering, tillgång till VFU-platser, tidsramar, generellt  
 tillgodoräknande, kostnad och vilken utbildningsplan som gäller för antagning. 
 
 Nämnden uppdrar åt Ragnhild att fortsätta att utreda dessa frågor samt inkomma  
 med en ansökan om utvecklingsmedel som nämnden kan besluta om per capsulam. 
 
6. Revidering av utbildningsplan, Lärarutbildning 90 hp 

 Föredragande: Caroline Kelly 
 
 Dnr LiU-2009-00438 
 
 Revideringen gäller 6.7 Behörighetsvillkor och 6.8 Urval av sökande. Nämnden  
 beslutar fastställa revideringen enligt diariehandling, med ev. en ytterligare  
 revidering. 
 

7. Verksamhetsberättelse 2009 
 Föredragande: Thomas Östholm 
 
 Dnr LiU-2010-01361 
 

Nämnden beslutar att lägga verksamhetsberättelse 2009 till handlingarna, efter nöd-
vändiga kompletteringar. 

 
 I stället för att begära in skriftliga verksamhetsberättelser för 2010, kommer nämn-  
 den att bjuda in programansvariga att presentera verksamheten under året. 
 

8. Principer för stöd till kurser med få studenter 
 Föredragande: Samuel Zethson 
 
 Samuel ger en bakgrund. Frågan behöver diskuteras vidare. Nämnden beslutar upp-  
 dra åt Thomas Östholm att tillsammans med Samuel föreslå en arbetsgrupp samt  
 formulera ett uppdrag till arbetsgruppen till nästa sammanträde den 14 april. 

 
9. Resultat av kursvärderingar i KURT ht-10 

 Föredragande: Caroline Kelly 
 
 Som resultat av centralaktiveringen har så gott som alla kurser inom Utbildnings- 
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 vetenskap utvärderats ht-10. Annars skiljer sig inte resultaten nämnvärt från före- 
 gående termin. Den genomsnittliga svarsfrekvensen är 58 %, sammanfattnings- 
 betyget är 3,6 (av 5) och antalet studietimmar per vecka (heltid) i genomsnitt 34,7.  
 Genomsnittsbetyget på de fem fakultetsfrågorna ligger mellan 3,8 och 4,2 (av 5). 
 
 Noteras att många utvärderingar endast innehåller de obligatoriska frågorna och att  
 det är önskvärt att alla studenter har möjlighet att lämna egna kommentarer som fri-  
 textsvar. 
 

10. Hemsidan och UV-ljus  
 Några punkter att skriva om är de nya fristående kurserna vid ISV samt examens- 
 högtiden den 16 april. 
 

Vid protokollet  
 
 
 Caroline Kelly 
 
 Justeras 

 
 

Thomas Östholm  Lars Björklund 
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 Närvarande ledamöter 
Thomas Östholm, IFM, ordförande 
Lars Björklund, ISV  
Karin Forslund Frykedal, IBL, tjänstgörande ersättare 
Tatiana Jak-Peterson, ISV 
Kicke Jeppsson, IKK 
Joakim Samuelsson, IBL 

 Lotta Lindholm, ISV, tjänstgörande ersättare 
Åsa Ridne, Norrköpings kommun (p.5-18) 

 Tobias Karlsson, StuFF  
 

Övriga närvarande 
Thomas Dahl, KfU, utredare (p.5-6, 11) 
Caroline Kelly, KfU, fakultetskoordinator 
Roger Klinth, KfU, utbildningsledare (p.12) 
Helena Loborg, KfU, utbildningsledare 
Ingrid Olsson, KfU, programansvarig utbildningsledare (p.10) 
 
Ej närvarande ledamöter 
Marianne Jeppson, KfU (meddelat förhinder) 
Ragnhild Swahn, IBL (meddelat förhinder) 

 
1. Sammanträdet öppnas 

 Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 
2. Utseende av justeringsperson 

 Lotta Lindholm utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
 
3. Fastställande av dagordning 

 Den utsända dagordningen fastställs med tillägg av tre övriga punkter:  
  

- Presentation av kursmentorer 
- Medel till kursutveckling, gemensamt mastersprogram 
- Överklagan ang. validering av arbetslivserfarenhet som VFU 

 
 P.13 Mall för utbildningsplaner utgår. 

 
4. Anmälningar och meddelanden 

 
 a) Föregående protokoll 

 Godkännes föregående protokoll. Under 4e) rapporterade Thomas Östholm om  
 besöket den 25 mars på Utbildningsdepartementet och om den diskussion som  
 fördes ang. Folkhögskollärarprogrammets framtid. 
  
5. Revidering av utbildningsplaner, Lärarprogrammet 

 a) antagna 07-08, dnr LiU 576/07-41 
 b) antagna 09, dnr LiU-2009-00437 

 Föredragande: Thomas Dahl 
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 Nämnden beslutar att godkänna revideringarna, med de ändringar som föreslogs vid  
 mötet. 
 
6. Förslag till kursklassificering 

 Föredragande: Thomas Dahl 
 
 Dnr LiU-2011-00473 
 
 Nämnden beslutar att godkänna den föreslagna kursklassificeringen. Uppdras åt  
 Thomas Dahl att göra nödvändiga tillägg.  
 

7. Arbetsgrupp, principer för stöd till kurser med få studenter 
 Föredragande: Thomas Östholm 
 
 Dnr LiU-2011-00745 
 

Nämnden beslutar att utse arbetsgrupp samt fastställa arbetsgruppens uppdrag enligt 
diariehandling, med en redaktionell ändring. Rapportering sker på nämndens sam-
manträde den 19 maj. 

 
8. Kompletterande utbildning för folkhögskollärare, ny ansökan 

 Föredragande: Thomas Östholm 
 
 Nämnden beslutar att avslå ansökan då ekonomiskt utrymme saknas och besked om  
 Folkhögskollärarprogrammets framtid väntas inom kort. Uppdras åt Thomas  
 Östholm att kalla Ragnhild Swahn, Ingrid Olsson och Samuel Zethson till ett möte  
 för att diskutera möjligheten för dessa studenter att komplettera sin utbildning inom  
 ramen för det befintliga programmet LU90 samt att återrapportera till nämnden. 

 
9. Verksamhetsberättelse 2010 

 Föredragande: Thomas Östholm 
 
 Nämnden beslutar att fastställa verksamhetsberättelse 2010, med en redaktionell  
 ändring. Programansvariga har bjudits in under våren och hösten att redovisa  
 sin verksamhet för nämnden. 
 

10. Validering av arbetslivserfarenhet som VFU  
 Föredragande: Ingrid Olsson 
 
 Ingrid Olsson ger en bakgrund. Inom programmet VAL (Vidareutbildning av lärare  
 som saknar lärarexamen, 120 hp) kan man göra VFU (verksamhetsförlagd utbild- 
 ning) inom sin egen tjänst. Handledare utses av rektor men det är brist på handledare 
 inom vissa områden. All tidigare erfarenhet ska inte gå att validera eftersom det är  
 viktigt att göra VFU med handledare. 
 
11. Hanteringsordning för undantag från tregradig betygsskala 
 Föredragande: Thomas Dahl 
 
 Thomas Dahl ger en bakgrund. Enligt regelverket är utgångspunkten att tregradig  
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 betygsskala skall tillämpas. Utbildningsvetenskap saknar hanteringsordning för  
 undantag. Uppdras åt Thomas Dahl att till nämndens sammanträde den 19 maj  
 utarbeta ett förslag som nämnden kan skicka vidare till områdesstyrelsen för beslut. 
 
12. Organisation av examensarbete 
 Föredragande: Roger Klinth 
 
 Roger ger en bakgrund. Delar av beslutet som Grundutbildningsnämnden tog 2010- 
 05-08 (dnr LiU-2009-01155) ang. nätverk för examensarbetet har ej förverkligats.  
 Vissa institutioner har byggt upp egen organisation för examensarbete medan andra, 
 mindre områden saknar forum. Önskemål finns om handledarutbildning. 
 
 Uppdras åt Roger Klinth att till nämndens sammanträde den 19 maj utarbeta ett  
 förslag till beslut som kan ersätta det tidigare beslutet. 
 
13. Mall för utbildningsplaner 
 
 Punkten utgår. 
 
14. Dekanbrev till kursansvariga med goda utvärderingar i KURT 
 Föredragande: Thomas Östholm 
 
 Informeras om att dekanus Karin Mårdsjö Blume kommer att skicka ett brev till  
 ansvariga för kurser som fick sammanfattningsbetyg >4,2 samt lästes av minst 10  
 studenter och där svarsfrekvensen var >35 %. Inom Utbildningsvetenskap var det  
 ht-10 30 kurser som uppfyllde dessa kriterier. 
 
15. Hemsidan och UV-ljus 
 
 Bordlägges 
 
16. Presentation av kursmentorer 
 Kursmentorer Ann Lindh och Åsa Howchin Wallén presenterar sig själva och sitt  
 uppdrag som är på 10 % i 1,5 år. I uppdraget ingår att skriva kursplaner för UK1 och  
 UK2 samt arbeta med en utvecklingsplan som följer studenten under hela VFUn. 
 
17. Medel till kursutveckling, gemensamt mastersprogram 
 Föredragande: Helena Loborg 
 
 Dnr LiU-2009-00970 
 
 Grundutbildningsnämnden beslutar enligt diariehandling att ge medel för totalt sex  
 personer à 8 timmar att genomföra den kursutveckling som krävs för att få de kurser  
 som behövs för ett gemensamt mastersprogram.  
 
 Medlen tas från budgetpost 18 Grundutbildningsnämnd i 2011 års budget. 
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18. Överklagan ang. validering av arbetslivserfarenhet 
 Föredragande: Helena Loborg 
 
 Dnr LiU-2011-00726 
 
 En överklagan inkom till Grundutbildningsnämnden 2011-04-13. Nämnden behöver  
 mer information om ärendet innan beslut kan tas.  
 
 

Vid protokollet 
  

 
 
 Caroline Kelly 
 
 
 Justeras 
 

 
 

Thomas Östholm  Lotta Lindholm 
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 Närvarande ledamöter 
Thomas Östholm, IFM, ordförande 
Lars Björklund, ISV  
Tatiana Jak-Peterson, ISV 
Marianne Jeppson, KfU 
Kicke Jeppsson, IKK 
Joakim Samuelsson, IBL 
Ragnhild Swahn, IBL 
Åsa Ridne, Norrköpings kommun  

 Tobias Karlsson, StuFF (p.6-10) 
 

Övriga närvarande 
Anna-Lena Eriksson-Gustavsson, IBL, programansvarig utbildningsledare (p.9) 
Karin Forslund Frykedal, IBL, programansvarig utbildningsledare (p.9) 
Caroline Kelly, KfU, fakultetskoordinator 
Monica Sandlund, IBL, programansvarig utbildningsledare (p.1-8,10) 

 
1. Sammanträdet öppnas 

 Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 
2. Utseende av justeringsperson 

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

 Den utsända dagordningen fastställs med tillägg av p.10 Organisation av  
 examensarbete. Monica Sandlund ersätter Thomas Dahl som föredragande på p.6  
 Handlingsplan, NSI.  

  
4. Anmälningar och meddelanden 

 
 a) Föregående protokoll 

 Godkännes föregående protokoll. Under p.8 rapporterade Thomas Östholm och  
 Ragnhild Swahn om det möte som ägt rum. Noterades under p.10 att Marianne  
  Jeppson tillhör KfU och inget annat. 
 
 Informeras om International Congress for School Effectiveness and Improvement  
 den 5-8 januari 2012 i Malmö, www.icsei.com/icsei2012 
  
5. Sammanträdesdatum ht-11 
 Föredragande: Caroline Kelly 
 
 Nämnden beslutar att fastställa följande datum: 15/9 (Nkpg), 13/10 (Lkpg), 17/11  
 (Nkpg) och 15/12 (Lkpg). Alla datum är torsdagar 13.15-16.30. 
 
6. Handlingsplan, Nöjd-Student-Index (NSI) 

 Föredragande: Monica Sandlund 
 
 Dnr LiU-2010-00830 
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 Monica Sandlund informerar om det pågående arbetet. Bl.a. har studenter  
 engagerats i organisationen av höstens kurser.  
 

7. Lägesrapport, principer för stöd till kurser med få studenter 
 Föredragande: Monica Sandlund 
 
 Dnr LiU-2011-00745 
 

Monica Sandlund rapporterar från gruppens första möte. Diskuteras hur ett stöd till 
kurser med få studenter skulle kunna utformas. Monica tar med sig nämndens 
synpunkter in i gruppens fortsatta arbete. Det är viktigt att beakta problematiken 
redan vid antagning och i formulering av nya utbildningsplaner. 

 
8. Överklagan ang. validering av arbetslivserfarenhet 

 Föredragande: Thomas Östholm 
 
 Dnr LiU-2011-00726 
 
 Den överklagande har accepterat den föreslagna studiegången. 

 
9. Presentation av verksamhet 2010 

 Föredragande: Anna-Lena Eriksson-Gustavsson, Karin Forslund Frykedal 
 
 Presentationen finns på www.liu.se/uv/omuv/grundutb/presentationer  
 

10. Organisation av examensarbete  
 Föredragande: Monica Sandlund 
 
 Dnr LiU-2009-01155 
 
 Monica Sandlund ger en bakgrund. Nämnden beslutar enligt diariehandling att  
 upphäva beslutet från 2010-05-08 om att inrätta ett Forum för examensarbete. I  
 stället skapas stödstrukturer på institutionsnivå. 
 
 

Vid protokollet 
  

 
 
 Caroline Kelly 
 
 
 Justeras 
 

 
 

Thomas Östholm  Kicke Jeppsson 
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 Närvarande ledamöter 
Thomas Östholm, IFM, ordförande 
Marianne Jeppson, KfU 
Kicke Jeppsson, IKK 
Joakim Samuelsson, IBL (p.5-12) 

 Karin Forslund Frykedal, IBL, tjänstgörande ersättare 
 

Övriga närvarande 
Song-ee Ahn, IBL, programansvarig utbildningsledare (p.11 a) 
Anna-Lena Eriksson-Gustavsson, IBL, programansvarig utbildningsledare (p.5) 
Caroline Kelly, KfU, fakultetskoordinator 
Roger Klinth, KfU, programansvarig utbildningsledare (p.7) 
Susanne Kreitz-Sandberg, IBL, programansvarig utbildningsledare (p.11 b) 
Helena Loborg, KfU, utbildningsledare  
 
Ej närvarande ledamöter 
Lars Björklund, ISV  
Tatiana Jak-Peterson, ISV 
Ragnhild Swahn, IBL 
Åsa Ridne, Norrköpings kommun  
Tobias Karlsson, StuFF 

 
1. Sammanträdet öppnas 

 Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 
2. Utseende av justeringsperson 

 Karin Forslund Frykedal utses att tillsammans med ordföranden justera dagens  
 protokoll. 

 
3. Fastställande av dagordning 

 Den utsända dagordningen fastställs  
  
4. Anmälningar och meddelanden 

 
 a) Föregående protokoll 

 Godkännes föregående protokoll.  
 
5. Revidering av utbildningsplan, Speciallärarprogrammet 

 Föredragande: Anna-Lena Eriksson-Gustavsson 
 
 Dnr LiU-2008/02054 
 
 Revideringen gäller specialisering mot utvecklingsstörning. Nämnden beslutar att  
 fastställa revidering av utbildningsplanen enligt diariehandling. 
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6. Revidering av utbildningsplan, Lärarprogrammet, antagna fr.o.m. ht-07 
 Föredragande: Caroline Kelly 
 
 Dnr LiU 576/07-41 
 
 Revideringen gäller komplettering av kursnamn under 8.6.1. Nämnden beslutar att  
 fastställa revidering av utbildningsplanen enligt diariehandling. 
 

7. Preciserade beställningar för ämneskurser 
 Föredragande: Roger Klinth 
 
 Dnr LiU-2009-00464 
 
 Roger ger en bakgrund. Nämnden beslutar att fastställa följande beställningar enligt  
 diariehandling, med de revideringar som föreslogs under mötet: 
 
a. Preciserad beställning för ämneskurser inom ämneslärarprogrammet 
b. Preciserad beställning för kurser i huvudområdet (FP1-FP8) och kurserna Teknik, 

naturvetenskap, utomhuspedagogik och Matematiklärande i förskolan inom 
förskollärarprogrammet 

c. Preciserad beställning för ämnet ENGELSKA inom grundlärarprogrammet 4-6 
d. Preciserad beställning för ämnet SVENSKA inom grundlärarprogrammet 4-6 
e. Preciserad beställning för ämnesområdet SO inom grundlärarprogrammet F-3 
f. Preciserad beställning för ämnet SVENSKA inom grundlärarprogrammet F-3 
g. Preciserad beställning för kurser inom UK4 och FP2-3 i grundlärarprogrammet med 

inriktning mot fritidshem 
 
8. Handlingsplan, principer för stöd till kurser med få studenter 
 Föredragande: Helena Loborg 
 
 Dnr LiU-2011-00745 
 
 Helena ger en bakgrund. Nämnden beslutar att fastställa hanteringsordningen enligt  
 diariehandling. Hanteringsordningen gäller fr.o.m. höstterminen 2011. 

 
9. Hanteringsordning, undantag från tregradig betygsskala 

 Föredragande: Thomas Östholm 
 
 Frågan kommer att behandlas i höst i samband med hanteringsordning för  
 fastställande av kursplaner. 
 

10. Handlingsplan, Nöjd-Student-Index (NSI)  
 Föredragande: Thomas Östholm 
 
 Dnr LiU-2010-00830 
 
 Informeras om det fortsatta arbetet i enlighet med de prioriterade åtgärderna. 
 
11. Presentation av verksamhet 2010 
 a) Master’s Programme in Adult Learning and Global Change 
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 Föredragande: Song-ee Ahn 
 
 b) Magisterprogrammet I Pedagogiskt arbete 
 Föredragande: Susanne Kreitz-Sandberg 
 

 Presentationerna finns på www.liu.se/uv/omuv/grundutb/presentationer  
 
12. Övrigt 
 Ordförande tackar för det gångna läsåret och önskar alla en skön sommar.  
 Särskilt tackas studeranderepresentanten Tobias Karlsson. 
 
 

 
Vid protokollet 
  

 
 
 Caroline Kelly 
 
 
 Justeras 
 

 
 

Thomas Östholm  Karin Forslund Frykedal 
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 Närvarande ledamöter 
Thomas Östholm, IFM, ordförande 
Lars Björklund, ISV (p.1-5, 9-10) 
Tatiana Jak-Peterson, ISV (p.6-8, 10-12) 
Kicke Jeppsson, IKK 
Joakim Samuelsson, IBL  
Åsa Ridne, Nyköpings kommun 
Niklas Cederwall, StuFF 
Tobias Karlsson, StuFF 

 
Övriga närvarande 
Thomas Dahl, KfU, utredare (p.6-8) 
Anna Eskilsson, KfU, fakultetsadministratör (p.1-4) 
Helena Öström Haugum, KfU, studievägledare (p.10) 
Caroline Kelly, KfU, fakultetskoordinator 
Roger Klinth, KfU, programansvarig utbildningsledare (p.6-8) 
Helena Loborg, KfU, utbildningsledare  
 
Ej närvarande ledamöter 
Ragnhild Swahn, IBL (meddelat förhinder) 
Björn Widén, StuFF (meddelat förhinder) 

 
1. Sammanträdet öppnas 

 Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Mötet inleds med en presenta- 
 tionsrunda. 

 
2. Utseende av justeringsperson 

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

 Den utsända dagordningen fastställs. P.12 handlar om en revidering av utbildnings- 
 planen för Magisterprogram i Miljö- och utomhuspedagogik, 60 hp. 

  
4. Anmälningar och meddelanden 

 
 a) Föregående protokoll 

 Godkännes föregående protokoll. Noteras under p.5 att förkunskapskraven har kont- 
 rollerats och är riktiga. 
 b) Mattecoach på nätet 
 Utöver Katrineholms kommun ansluter sig nu också Valdemarsviks kommun till  
 Mattecoach i Linköping. Ett TV-inslag på 24NT visas. 
 
 Meddelas  

- att Marianne Jeppson avsagt sig uppdraget som ledamot i Grundutbildnings- 
   nämnden med anledning av sitt nya uppdrag som programansvarig utbildningsledare 
 för VFU. Det innebär att Tatiana Jak-Peterson blir ensam vice ordförande.Eftersom  
 nämndens mandatperiod går ut 2011-12-31 finner ledamöterna att det inte är nöd- 
 vändigt att hålla fyllnadsval.  
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- att Caroline Kelly är tjänstledig oktober-december 2011 och att Anna  
 Eskilsson kommer att vikariera som sekreterare i Grundutbildningsnämnden. 
 
5. Revidering av utbildningsplan, Speciallärarprogrammet 

 Föredragande: Caroline Kelly 
 
 Dnr LiU-2008/02054 
 
 Revideringen gäller den engelska översättningen av examensbenämningen som ska  
 vara Postgraduate Diploma in Special Needs Training. Punkten förklaras omedelbart  
 justerad. 
 

6. Justering i preciserade beställningar för ämneskurser 
 Föredragande: Roger Klinth 
 
 Dnr LiU-2009-00464 
 
 Nämnden beslutar enligt förslaget att ändra formuleringen i de preciserade beställ- 
 ningarna för Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet och Ämneslärarprog- 
 rogrammet på två ställen: 
 
 Punkt 2 under rubrik ”Ledning”. ”Ämnesrådet ansvarar för att studeranderepresen- 
 tant utses” ändras till ”Studeranderepresentant utses av StuFF”. 
 
 Punkt 2 under rubrik ”Information och webbsidor”. ”Schema, studiehandledning, 
 kursplan (inkl. litteraturlista) finns tillgängligt på kurshemsidan senast två veckor  
 innan kursstart.” läggs till efter ”värdinstutionen skapar en hemsida … Kansliet för  
 utbildningsvetenskap”. 
 
 Ändringarna förs in i de ursprungliga dokumenten. 
 

7. Justering i beslutet om ämnesdidaktiska kluster 
 Föredragande: Roger Klinth 
 
 Dnr LiU-2009-00464 
 

Nämnden beslutar enligt förslaget att göra följande ändring i texten Ämnesdidak-
tiska kluster vid Linköpings universitet: 

 
 Punkt 4 under rubriken ”Preciserade instruktioner för klusteransvarig”. ”Ansvara för  
 examensarbeten i dialog med ämnesansvariga och övriga medverkande i klustret.”  
 ändras till ”Tillsammans med ämnesansvariga medverka i utveckling och genomfö- 
 rande av ämnesdidaktiska examensarbeten”. 
 
 Ändringen förs in i de ursprungliga dokumenten. 
 
8. Utseende av arbetsgrupp för ev. omprövning av beslutet om individuella  
 examensarbeten 
 Föredragande: Roger Klinth 
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 Dnr LiU-2009-01155                          
 
 Roger ger en bakgrund. Förutsättningarna har ändrats sedan beslutet togs om indivi- 
 duella examensarbeten. Det finns olika principer på olika institutioner och HSVs  
 kvalitetsutvärderingar fokuserar inte på huruvida examensarbetena är utförda i par  
 eller enskilt. Nämnden beslutar uppdra åt Roger att till nästa sammanträde den 13  
 oktober utarbeta ett förslag till arbetsgrupp och till uppdragsbeskrivning. I gruppen  
 bör ingå bl.a. en studeranderepresentant, en representant för påbyggnadsutbildning  
 och en representant för forskarutbildning. 

 
9. Utvärdering av hantering i KURT och beslut om fortsättning 

 Föredragande: Caroline Kelly 
 
 Dnr LiU-2009-01593 
 
 Lärare har inbjudits att ge synpunkter på hanteringen och sex personer har svarat.  
 Nämnden beslutar att fortsätta med nuvarande hantering under läsåret 2011-12 för  
 att därefter göra en avstämning. 
 

10. Kursvärdering  
 Föredragande: Helena Öström Haugum 
 
 Helena Öström Haugum presenterar resultaten från sin magisteruppsats Kursvärde- 
 ring - en process  :  Några kursansvariga högskolelärares tankar kring arbetet med  
 kursvärdering. Bl.a. har utvecklingstankar om KURT kommit fram. 
 
 Presentationen finns på www.liu.se/uv/omuv/grundutb/presentationer och hela  
 uppsatsen på  
 http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:438942 
 
11. Terminsstart, antagnings- och registreringssiffror 
 Föredragande: Helena Loborg 
 
 Helena Loborg presenterar registreringssiffrorna för hösttermin 2011. 
 
12. Revidering av utbildningsplan, Magisterprogram i Miljö- och  
 utomhuspedagogik, 60 hp 
 Föredragande: Helena Loborg 
 
 Poängsättningen har gjorts om för att omfatta den obligatoriska kursen om akade- 
 miskt förhållningssätt. Uppdras åt Helena Loborg att i samförstånd med program- 
 ansvariga göra några mindre revideringar. Med dessa revideringar beslutar nämnden  
 att fastställa utbildningsplanen. 
 
13. Övrigt 
 Inga övriga frågor. 
 

 
Vid protokollet 
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 Caroline Kelly 
 
 
 Justeras 
 

 
 

Thomas Östholm  Joakim Samuelsson 
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 Närvarande ledamöter 
Thomas Östholm, IFM, ordförande 

Tatiana Jak-Peterson, ISV 

Kicke Jeppsson, IKK 

Joakim Samuelsson, IBL 

Ragnhild Swahn, IBL 

Åsa Ridne, Nyköpings kommun  

Karin Forslund Frykedal, IBL, tjänstgörande ersättare 
 

Övriga närvarande 
Eva Kätting, IKK, programansvarig utbildningsledare (p. 8a) 

Anna Eskilsson, KfU, fakultetsadministratör 

Roger Klinth, KfU, programansvarig utbildningsledare (p.1-3, 5-6) 

Helena Loborg, KfU, utbildningsledare  

Ingrid Olsson, IBL, programansvarig utbildningsledare (p. 8b) 

Christina Åkerlund, KfU, kanslichef 

 

Ej närvarande ledamöter 

Lars Björklund, ISV  

Niklas Cederwall, StuFF 

Tobias Karlsson, StuFF 

Björn Widén, StuFF 
 

1. Sammanträdet öppnas 
 Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

 
2. Utseende av justeringsperson 

 Ragnhild Swahn utses att tillsammans med ordföranden justera dagens  
 protokoll. 

 
3. Fastställande av dagordning 

 Den utsända dagordningen fastställs.   
  
4. Anmälningar och meddelanden 

 
 a) Föregående protokoll 

Godkännes föregående protokoll. Thomas Östholm hälsar Christina Åkerlund, 
kanslichef vid KfU, välkommen till mötet. 

 
5. Utseende av arbetsgrupp för ev. omprövning av beslutet om individuella        

 examensarbeten samt instruktion till arbetsgruppen 
 Föredragande: Roger Klinth 
 

Nämnden beslutar att fastställa Rogers förslag med följande ändringar: av 
instruktionen bör framgå när en eventuell förändring ska träda i kraft, vidare behöver 
möjlighet finnas att i särskilda fall kunna skriva examensarbetena individuellt 
respektive i par beroende på vilket beslut som senare fattas i frågan.  
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6. Behov av satsning på IKT/”Blended learning”  
 Föredragande: Roger Klinth 
 

Roger ger en bakgrund till behovet av en mer permanent arbetsgrupp som kan stötta 
arbetet med IKT-satsningar. Roger tar med sig nämndes synpunkter och beslut fattas 
i Områdesstyrelsen. 

 
7. Information om legitimation 

 Föredragande: Helena Loborg 
 

Helena visar ett förslag till benämningar av äldre lärarexamina vid Linköpings 
universitet enligt SFS 2011:689. Arbete med att förbättra informationen på hemsidan 
pågår. 

 
8. Presentation av verksamhet 2010 
 a) Utomhuspedagogik 
 Föredragande: Eva Kätting 
 
 b) VAL, ULV, LU90 
 Föredragande: Ingrid Olsson 
 

 Presentationerna finns på www.liu.se/uv/omuv/grundutb/presentationer  
 
9. Övrigt 
 Inga övriga frågor. Ordförande avslutar mötet. 
 
 

 
Vid protokollet 
  

 
 
 Anna Eskilsson 
 
 
 Justeras 
 

 

 

Thomas Östholm  Ragnhild Swahn 

http://www.liu.se/uv/omuv/grundutb/presentationer
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 Närvarande ledamöter 
Thomas Östholm, IFM, ordförande 

Lars Björklund, ISV  

Niklas Cederwall, StuFF 

Tatiana Jak-Peterson, ISV 

Tobias Karlsson, StuFF 

Ragnhild Swahn, IBL 

Åsa Ridne, Nyköpings kommun  

Karin Forslund Frykedal, IBL, tjänstgörande ersättare 
 

Övriga närvarande 
Roger Klinth, KfU, programansvarig utbildningsledare (p.4-9) 

Ragnhild Löfgren, ISV, programansvarig utbildningsledare (p.4-9) 

Helena Loborg, KfU, utbildningsledare  

Anna Eskilsson, KfU, fakultetsadministratör 

 

Ej närvarande ledamöter 

Kicke Jeppsson, IKK 

Joakim Samuelsson, IBL 

Björn Widén, StuFF 
 

1. Sammanträdet öppnas 
 Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

 
2. Utseende av justeringsperson 

 Lars Björklund utses att tillsammans med ordföranden justera dagens  
 protokoll. 

 
3. Fastställande av dagordning 

 Den utsända dagordningen fastställs.   
  
4. Anmälningar och meddelanden 

 
 a) Föregående protokoll 

Godkännes föregående protokoll.  
 
5. Preciserade beställningar för UK-kurserna 1-4 

 Föredragande: Ragnhild Löfgren och Roger Klinth 
 
 Dnr LiU-2011-01835 
 

Nämnden beslutar att fastställa programledningens förslag till förändringar för 
förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammet, inriktningarna F-3 och 4-6, 
grundlärarprogrammet inriktning fritidshem, samt ämneslärarprogrammet, 
inriktningarna 7-9 och GY. Kursiveringarna i texterna ska tas bort.  
 
Förändringarna i samtliga beställningar är i mer allmänna ordalag av tre slag:  
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En obligatorisk akademisk introduktion inför i samverkan med personal vid 
språkverkstäderna, för att alla lärarstudenter ska få möjlighet att utveckla främst sin 
skriftspråklighet.  
 
Vikten av att utbildningarna är likvärdiga oavsett studieort skrivs fram i 
grundlärarutbildningen med inriktning F-3 och 4-6.  
 
VFU-kursen får en egen kursplan, vilket leder till några omskrivningar av 
beställningarna. Programledningen får i uppdrag att se till att formuleringarna ser 
likadana ut för alla lärarprogram.  

  
6. Tilläggsbeställning för grundlärarprogrammet inriktning fritidshem 

 Föredragande: Ragnhild Löfgren  
 
 Dnr LiU-2011-01835 
 

Bild, idrott och musik kommer att ges som estetiskt ämne. Därmed behöver en     
tilläggsbeställning göras för grundlärare inriktning fritidshem. I beställningen görs 
undantag för kravet att 50 % av lärarna på kurserna ska vara disputerade, när det 
gäller just de praktisk-estetiska ämnena.  

 
En skrivning om kursplan ska finnas bland styrdokumenten precis som i den 
preciserade beställningen för grundlärarprogrammet inriktning fritidshem. 

 
Nämnden beslutar att fastställa programledningens förslag till tilläggsbeställning för 
grundlärarprogrammet inriktning fritidshem med tillägg om kursplaner.  

 
 

7. Revidering av utbildningsplan för grundlärarutbildningen inriktning           
 fritidshem 
 Föredragande: Ragnhild Löfgren  
 
 Dnr LiU-2009-00464 
 

Nämnden beslutar att fastställa revideringen av utbildningsplanen för 
grundlärarutbildningen inriktning fritidshem enligt förslag från programledningen.  
 

 
8. Information om vårens utvecklingsarbete rörande examensarbetena i 

lärarprogrammen (2011-) 
 Föredragande: Ragnhild Löfgren och Roger Klinth 
  

Enligt beslut i områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap kommer ett projekt 
inrättas kring utvecklingen av examensarbetena i lärarprogrammen som startade 
2011.  

 
9.  Diskussion om resultat av alumnienkäten 

 Föredragande: Helena Loborg 
 

Helena Loborg informerar om resultaten från den senaste alumnienkäten. (se bilaga) 
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10. Övrigt 
 Inga övriga frågor. Ordförande avslutar mötet. 
 
 

 
Vid protokollet 
  

 
 
 Anna Eskilsson 
 
 
 Justeras 
 

 

 

Thomas Östholm  Lars Björklund 
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 Närvarande ledamöter 
Thomas Östholm, IFM, ordförande 

Lars Björklund, ISV  

Niklas Cederwall, StuFF 

Tatiana Jak-Peterson, ISV (punkt 6-) 

Kicke Jeppsson, IKK 

Tobias Karlsson, StuFF 

Joakim Samuelsson, IBL 

Ragnhild Swahn, IBL 
 

Övriga närvarande 
Anna Eskilsson, KfU, fakultetsadministratör 

Ann-Marie Laginder, IBL, programansvarig (punkt 11) 

Helena Loborg, KfU, utbildningsledare  

Ingrid Olsson, IBL, programansvarig (punkt 1-6) 

Monica Sandlund, IBL, programansvarig (punkt 1-6) 

Eva Tjernström, KfU, fakultetskoordinator (punkt 8) 

 

Ej närvarande ledamöter 

Åsa Ridne, Nyköpings kommun  

Björn Widén, StuFF 
 

1. Sammanträdet öppnas 
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna till årets sista 
Grundutbildningsnämnd, det sista ordinarie mötet med denna konstellation. 

 
2. Utseende av justeringsperson 

 Niklas Cederwall utses att tillsammans med ordföranden justera dagens  
 protokoll. 

 
3. Fastställande av dagordning 

 Den utsända dagordningen fastställs.   
  
4. Anmälningar och meddelanden 

 
 a) Föregående protokoll 

Godkännes föregående protokoll.  
 
5. Revidering av utbildningsplan VAL-programmet 

 Föredragande: Ingrid Olsson 
 
 Dnr LiU-2009-00464 
 

Utbildningsplanen för VAL-programmet vid Linköpings universitet behöver 
revideras sedan den nya förordningen har öppnat upp för komplettering av 
lärarexamen från 1970-, 80- och 90-talet. Nämnden beslutar att fastställa förslaget 
till revidering av utbildningsplanen för VAL-programmet.  
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6. Examensarbete individuellt eller i par  
 Föredragande: Monica Sandlund 
 
 Dnr LiU-2011-01661 
 

Arbetsgruppen har lämnat in sin konsekvensanalys med hänsyn till ekonomi, 
måluppfyllelse, handledning och rättssäkerhet, samt lämnat ett förslag enligt 1b. 
Nämnden beslutar enligt ett något modierat förslag som kommit från 
ledningsgruppen: det första examensarbetet skrivs enligt förslag 2b med pararbeten 
som norm, men med möjlighet att kunna få skriva individuellt. Det andra 
examensarbetet skrivs enligt förslag 1b med individuella arbeten som norm. Dock 
utan den från arbetsgruppen föreslagna temporära försöksverksamheten. I de fall 
endast ett uppsatsarbete görs under utbildningen följs principen 1b. I samtliga fall 
bör studenten erbjudas möjlighet att samarbeta med annan student vad gäller den 
undersökande delen av arbetet. Detta även om själva skrivandet av examensarbetet 
sker individuellt. Olika typer av grupphandledningsmodeller bör om möjligt 
användas för att skapa bättre ekonomiska förutsättningar. 
 

6.1  Utseende av arbetsgrupp för examinationsformer för examensarbeten i par 
Nämnden beslutar att utse den tidigare arbetsgruppen för examensarbeten till att 
utveckla lämpliga examinationsformer då examensarbeten skrivs i par. Gruppen 
består av: Anna Johnsson Harrie (ersätter Roger Klinth som ordförande), Ingrid 
Olsson, Niklas Cederwall, Wolfgang Schmidt, Anders Magnusson, Maria 
Simonsson och Monica Sandlund.     

 
7. Mötestider våren 2012 

 Föredragande: Anna Eskilsson  
 

Nämnden beslutar att vårens mötesdatum blir den 15/2 (Norrköping), 22/3 
(Linköping), 19/4 (Norrköping), 16/5 (Linköping) och 14/6 (Norrköping). Mötena 
äger rum klockan 13.15-16.30.   

 
8. Utseende av arbetsgrupp för framtagning av hanteringsordning gällande policy 

för studieuppehåll, återkomst och platsgaranti, antagning till senare del, samt 
hantering av trösklar 

 Föredragande: Eva Tjernström 
  

För att kunna hantera studenter antagna mellan 2001-2011 som har avbrutit 
studiegången och vill komma tillbaka sedan kursutbudet har förändrats tillsätts 
följande arbetsgrupp: Anna Bergman, Thomas Dahl, Eva Tjernström och Helena 
Öström Haugum. Beslut efter arbetsgruppens förslag fattas av nämnden på mötet i 
februari.  

 
9.  Diskussion om användningen av verkstadsmedlen 

 Föredragande: Kicke Jeppsson 
 

Ett tillägg precisering har lagts till i de preciserade beställningarna i UK-kurserna 
(Dnr LiU-2011-01835) för att förtydliga ansvaret till stöd för kursansvariga. 
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Tillägget lyder för grundlärare F-6, som hålls i både Linköping och Norrköping: 
”…planeringen av akademisk introduktion som avser språkligt stöd sker i dialog 
med samordningsansvarig på språkverkstäderna på respektive studieort och 
genomförs i samverkan mellan kursens lärare och lärare som har ansvar av 
språkverkstäder.”  För övriga program är skrivningen likadan med undantag för ”på 
respektive studieort”.   

 
10.  Diskussion om det estetiska stråket i lärarprogrammen (2011-) 

 Föredragande: Kicke Jeppsson 
 

Nämnden beslutar att de olika stråken, inklusive det estetiska stråket, ska utvärderas 
efter ett år. I samband med det kan det också bli aktuellt att ta upp frågan om 
särskilda medel behöver tillföras för att stråken ska få det genomslag som förväntas.  

 
11.  Presentation av verksamheten 2010 

 Folkhögskollärarprogrammet 
 
 Föredragande: Ann-Marie Laginder 
  
 Presentationen finns på www.liu.se/uv/omuv/grundutb/presentationer  
 

 
12. Övrigt 
 Inga övriga frågor. Ordförande avslutar mötet. 
 
 

 
Vid protokollet 
  

 
 
 
 Anna Eskilsson 
 
 
 Justeras 
 

 

 

 

Thomas Östholm  Niklas Cederwall 

http://www.liu.se/uv/omuv/grundutb/presentationer
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                                                                                                                                            Grundutbildningsnämnden 
  
 

 Ledamöter som deltar i beslutet 
Thomas Östholm, IFM, ordförande 
Niklas Cederwall, StuFF 
Tatiana Jak-Peterson, ISV  
Kicke Jeppsson, IKK 
Ragnhild Swahn, IBL 
Åsa Ridne, Nyköpings kommun  
 

 
 Återtagande av beslut 
  
 Dnr LiU-2011-01661 
 

Beslutas att återta beslutet om Utseende av arbetsgrupp för examinationsformer för 
examensarbeten i par som togs av Grundutbildningsnämnden 2011-12-15. 

 
 
Vid protokollet Justeras 
  

 
 
 Caroline Kelly Thomas Östholm 
 
 
 Sändlista 
 Registrator 
 Arbetsgruppens medlemmar 
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 Närvarande ledamöter 
Thomas Östholm, IFM, ordförande 
Lars Björklund, ISV  
Niklas Cederwall, StuFF 
Tobias Karlsson, StuFF 
Ragnhild Swahn, IBL 
Karin Forslund Frykedal, IBL, tjänstgörande ersättare (p. 1-9, 11a) 

 
Övriga närvarande 
Caroline Kelly, KfU, fakultetskoordinator 
Susanne Kreitz-Sandberg, programansvarig (p. 11b, 12-13) 
Helena Loborg, KfU, utbildningsledare (p.8-13) 
Anna Johnsson Harrie, programansvarig utbildningsledare (p. 6-8) 
Eva Tjernström, KfU, fakultetskoordinator (p. 5-8) 
Mia Thorell, programansvarig utbildningsledare (p. 9) 
 
Ej närvarande ledamöter (meddelat förhinder) 
Tatiana Jak-Peterson, ISV 
Kicke Jeppsson, IKK 
Joakim Samuelsson, IBL 
Åsa Ridne, Nyköpings kommun  

 
1. Sammanträdet öppnas 

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Då nya ledamöter ännu inte är 
utsedda för mandatperioden 2012-2014 har nuvarande nämndens mandatperiod för-
längts. 

 
2. Utseende av justeringsperson 

 Tobias Karlsson utses att tillsammans med ordföranden justera dagens  
 protokoll. 

 
3. Fastställande av dagordning 

 Den utsända dagordningen fastställs med följande ändringar:  
 

- p.6 är både Eva Tjernström och Anna Johnsson Harrie föredragande 
- p.8 är Eva Tjernström föredragande  
- p.11a) är Karin Forslund Frykedal föredragande. 

  
4. Anmälningar och meddelanden 

 
 a) Föregående protokoll 

Godkännes föregående protokoll. Noteras följande: 
- under p.6 att rapporten som beslutet hänvisar till nu finns utlagd på hemsidan 
- under p.6.1 att beslutet har återtagits 
- under p.7 att mötestider och –platser under resten av vårterminen är oförändrade 
- under p.8 att arbetsgruppens förslag presenteras den 22 mars 

 
 b) Mattecoach på nätet – nu på Berzeliusskolan 
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 Verksamheten har nu utökats till Berzeliusskolan i Linköping. 
 
 c) Examenshögtid 5 maj 
 Inbjudan har skickats till alla som ansökt om examen inom Utbildningsvetenskap det  
 senaste året att delta i en examenshögtid den 5 maj. Det är andra gången en gemen- 
 sam examenshögtid anordnas inom Utbildningsvetenskap. 
 
 d) IKT-studio i Norrköping 
 IKT-studio planeras även på campus Norrköping. 
 
 e) Två delegationsbeslut anmäles: 
 - 12/01 Tillgodoräknande av arbetslivserfarenhet, dnr LiU-2012-00309 
 - 12/02 Gemensamma föreläsningar under vårterminen 2012, dnr LiU-2012-00259 
 
5. Beställning gällande kompletterande pedagogisk utbildning 

 Föredragande: Eva Tjernström 
 
 Dnr LiU-2011-01835 
 

 Nämnden beslutar att fastställa beställningen enligt diariehandling. Beslutet  
 förklaras omedelbart justerat. 
  
6. Ersättning för VFU-kurser inom 11:ans program 

 Föredragande: Eva Tjernström, Anna Johnsson Harrie 
 
 Dnr LiU-2011-00782 
 
 Beslutas 
 

- att råda programansvariga utbildningsledare för Förskollärarprogrammet, 
Grundlärarprogrammet och Ämneslärarprogrammet att ersätta berörda kursgi-
vande institutioner för kostnader i samband med examination av VFU-kurser ht 
2012 med motsvarande ½ timme/student (genomsnittlig lektorslön med OH)  
 

- att råda programansvariga utbildningsledare för Förskollärarprogrammet, 
Grundlärarprogrammet och Ämneslärarprogrammet att rekommendera UK-
/områdes-/ämnesråden som ska ge kurser med VFU ht 2012 att endast examinera 
tillämpade sociala och/eller didaktiska lärarförmågor i VFU-kurserna då ersätt-
ningen inte räcker till mer. 

 
 Kostnadsställe för denna post blir, enligt budgetboken, ”Gemensamma avsätt-
ningar…” sid 59 rad 82. 

 
 

7. Tilläggsbeslut och skrivelse till institutionerna ang. examensarbete individuellt  
 eller i par 
 Föredragande: Anna Johnsson Harrie 
 

 Dnr LiU-2011-01661 
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 Beslutas att göra följande tillägg till beslutet om examensarbete individuellt eller i  
 par som togs av Grundutbildningsnämnden 2011-12-15: att beslutet gäller fr.o.m.  
 höstterminen 2012. 
 
 Uppdras åt Anna Johnsson Harrie att formulera en skrivelse till institutionerna och  
 programansvariga angående beslutet om examensarbete individuellt eller i par. 
 
 Beslutet förklaras omedelbart justerat. 
 
8. Beställning av kurser till Yrkeslärarprogrammet 
 Föredragande: Eva Tjernström 
  
 Dnr LiU-2011-01835 
 
 Beslutas att fastställa beställningen enligt diariehandling, med redaktionella  
 ändringar. 
 
9.  Förskollärarutbildning för barnskötare – ingen antagning ht-12 

 Föredragande: Mia Thorell 
 
 Dnr LiU-2012-00295 
 
 Mia ger en bakgrund. Beslutas enligt diariehandling att ingen antagning till Förskol- 
 lärarutbildning för barnskötare sker till höstterminen 2012. Frågan bör dock tas upp 
 med jämna mellanrum för ev. omprövning. 

 
10.  Verksamhetsberättelse 2011 

 Föredragande: Caroline Kelly 
 
 Dnr LiU-2012-00296 

 
 Caroline presenterar verksamhetsberättelse för Grundutbildningsnämndens arbete  
 2011. Nämnden godkänner verksamhetsberättelsen med den ändring som togs upp  
 vid mötet under Fastställa kurs- och utbildningsplaner. 
 
11.  Revidering av utbildningsplaner 

 a) Utbildning av specialpedagoger 
 Föredragande: Karin Forslund Frykedal 
 
 Dnr LiU-1371/06-41 
 
 Karin ger en bakgrund. Beslutas att fastställa utbildningsplanen enligt  
 diariehandling. 
  
 b) Masterprogram i det utbildningsvetenskapliga området 
 Föredragande: Susanne Kreitz-Sandberg 
 
 Dnr LiU-2011-01358 
 
 Beslutas att fastställa utbildningsplanen enligt diariehandling med två förtydli- 
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 ganden:  
- Att valbara kurser erbjuds i mån av sökande (under Programmets innehåll och  

upplägg) 
- Beskrivningen av Pedagogik med utomhusdidaktisk inriktning förtydligas (under 

Huvudområden) 
 
12. Bologna –varför har vi master? 
 Föredragande: Susanne Kreitz-Sandberg 
 
 Susanne rapporterade från den svenska Bolognaexpertgruppens seminarium Vad  
 vill vi med den avancerade nivån? på Uppsala universitet den 25 januari 2012.  
 Presentationen finns på www.liu.se/uv/omuv/grundutb/presentationer.   

 
13. Övrigt 
 Inga övriga frågor. Ordförande avslutar mötet och tackar de avgående ledamöterna. 
 
 

 
Vid protokollet 
  

 
 
 
 Caroline Kelly 
 
 
 Justeras 
 

 
 
 

Thomas Östholm  Tobias Karlsson 

http://www.liu.se/uv/omuv/grundutb/presentationer
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 Närvarande ledamöter 
 Thomas Östholm lärare, prodekanus 
 Catarina Jeppson lärare 
 Tatiana Jak Peterson lärare 
 Agneta Johansson lärare  
 Joakim Samuelsson lärare 
 Helena Öström Haugum studievägledare 
 Michael Tholander lärare 
 Åsa Ridne extern ledamot 
 Niklas Cederwall studerande 
 
 Övriga närvarande 
 Thomas Dahl utbildningsledare p.6 
 Caroline Kelly fakultetskoordinator 
 Helena Loborg utbildningsledare p.1-6 
 Ann-Kari Sundberg programansvarig  p.7-11 
  utbildningsledare 

 
Ej närvarande ledamöter 

 Tobias Karlsson studerande 
 

1. Sammanträdet öppnas 
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Särskilt välkomnas de nya le-
damöterna Agneta Johansson, Helena Öström Haugum och Michael Tholander. 

 
2. Utseende av justeringsperson 

 Helena Öström Haugum utses att tillsammans med ordföranden justera dagens  
 protokoll. 

 
3. Fastställande av dagordning 

 Den utsända dagordningen fastställs med tillägg av en övrig punkt: Ansökan från  
 genuslektor. Punkt 7 ändras till Revidering av preciserad beställning för ämnes- 
 lärarprogrammet. 
 

4. Anmälningar och meddelanden 
 
 a) Föregående protokoll 

Godkännes föregående protokoll. Noteras följande: 
- under p.9 att frågan om antagning till Förskollärarutbildning för barnskötare tas 

upp en gång om året. 
- under p. 10 att den hanteringsordning som det hänvisas till under Fastställa kurs- 

och utbildningsplaner nu finns på Grundutbildningsnämndens hemsida 
- under p.11 a) och b) att förmuleringen om förkunskapskrav ska ändras för att 

överensstämma med Högskoleförordningen 
 
 b) Regler för ljud- och bildupptagning 
 LiU har infört regler för studenters möjlighet till ljud- och bildupptagning i samband  
 med undervisningssituationer. Information har lagts ut på programmens hemsidor. 
 
 Ordförande meddelar att det inte kommer att bli några LiU-gemensamma riktlinjer  
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 för examinationsformer för examensarbeten i par. Nämnden delegerar åt  
 ordföranden att utse en arbetsgrupp som ska se över hanteringen. Förslag på  
 personer att ingå i gruppen lämnas till ordföranden. 
 
5. Presentation av ledamöter och genomgång av instruktion 

 Föredragande: Thomas Östholm 
 
 Dnr LiU-2012-00246 
 

 Ledamöterna presenterar sig och instruktionen gås igenom. Ledamöterna uppmanas  
 att till nästa sammanträde lämna förslag på vice ordförande som utses av nämndens  
 ledamöter. 
  
6. Principer för utgångna kurser och studieuppehåll 

 Föredragande: Thomas Dahl 
 
 Dnr LiU-2012-00656 
 
 Thomas ger en bakgrund. Diskuteras. Nämnden beslutar fastställa förslaget om  
 principer för kurser som upphört enligt diariehandling, med de ändringar som togs  
 upp vid mötet.  
 
 Beslut om principer för studieuppehåll tas upp vid nästa sammanträde. 
 

7. Revidering av preciserad beställning för ämneslärarprogrammet 
 Föredragande: Ann-Kari Sundberg 
 

 Dnr LiU-2011-01835 
 
 Nämnden beslutar att fastställa revideringen enligt diariehandling. 
 
8. Ansökan om medel för projekt examensarbete i kemi 
 Föredragande: Ann-Kari Sundberg 
  
 Dnr LiU-2011-00782 
 
 Ansökan har inkommit från Magdalena Svensson och Ann-Christin Brorsson på  
 IFM om kursutvecklingsmedel för examensarbete inom lärarutbildning, ämne kemi.  
 Diskuteras. Nämnden beslutar att bevilja 15 000 kr. 
 
 Projektet ska redovisas för nämnden. I fortsättningen är det viktigt att ansökningar  
 om medel innehåller en preciserad budget. 
 
 Medlen belastar budgetpost 16 Grundutbildningsnämnden i budget 2012. 
 
9.  Platsgaranti för basårsstudenter i matematik och naturkunskap 

 Föredragande: Ann-Kari Sundberg 
 
 Dnr LiU-2012-00260 
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 Beslutas enligt diariehandling att platsgaranti ges till studenter antagna till  
 Linköpings Tekniska högskolas tekniskt/naturvetenskapliga basår och bastermin  
 från och med antagningsomgång ht 2012 till Ämneslärarprogrammet ingång biologi  
 och ingång matematik, dock med kravet att alla behörigheter måste uppfyllas till den  
 sökta ingången senast vid kursstart. 
 

10.  Presentation av verksamheten 2011, Ämneslärarprogrammet 
 Föredragande: Ann-Kari Sundberg 
 
 Bordlägges. 

 
11.  Ansökan från genuslektor 
 Föredragande: Thomas Östholm 
 
 Dnr LiU-2011-00782 
 

 Susanne Kreitz-Sandberg, genuslektor för Utbildningsvetenskap, ansöker om medel  
 för deltagande i The Gender and Education Association Interim Conference 2012 
 den 11-13 april i Göteborg. Syftet är nätverksbyggande över LiUs gränser i det  
 utbildningsvetenskapliga området. Nämnden beslutar bevilja 4 400 kr med motive- 
 ring att detta följer målet att integrera genus som innehåll och form i lärarprogram- 
 men. En rapport ska lämnas till nämnden. 
 
 Medlen belastar budgetpost 16 Grundutbildningsnämnden i budget 2012. 
  

 
 
Vid protokollet 
  

 
 
 
 Caroline Kelly 
 
 
 Justeras 
 

 
 
 

Thomas Östholm  Helena Öström Haugum 
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 Närvarande ledamöter 
 Thomas Östholm lärare, prodekanus 
 Catarina Jeppsson lärare 
 Tatiana Jak Peterson lärare 
 Agneta Johansson lärare  
 Joakim Samuelsson lärare (p.1-10) 
 Helena Öström Haugum studievägledare 
 Åsa Ridne extern ledamot (p.5-12) 
 Tobias Karlsson studerande (p.1-10) 
  
 Övriga närvarande 
 Anna Johnsson Harrie programansvarig utbildningsledare (p.6-7) 
 Caroline Kelly fakultetskoordinator 
 Susanne Kreitz-Sandberg programansvarig utbildningsledare (p.8-11) 

 
Ej närvarande ledamöter 
Michael Tholander  lärare 
Niklas Cederwall   studerande 

 
1. Sammanträdet öppnas 

Ordförande öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.  
 
2. Utseende av justeringsperson 

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

 Den utsända dagordningen fastställs med tillägg av en övrig punkt: Finansiering i  
 kursbudget av ersättning för lärares resor. 
 

4. Anmälningar och meddelanden 
 
 a) Föregående protokoll 

Godkännes föregående protokoll. Noteras följande: 
- under p.6 att beslut om principer för studieuppehåll tas upp den 16 maj. 
- i protokollet från 2012-02-15 att kostnadsstället har ändrats under p.6. 

 
 b) Hanteringsordning för HSVs utvärderingar 2012-2014, dnr LiU-2012-00660 
 Informeras. 
 
 c) Beslut att avstänga en student som ej betalat studieavgiften, dnr LiU-2012-00639 
 Informeras. 
 
 d) Söksiffror ht-12 
 Informeras om söksiffrorna som överlag är positiva.  
 
5. Utseende av vice ordförande 

 Föredragande: Thomas Östholm 
 
 Dnr LiU-2012-00660 
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 Catarina Jeppsson utses som vice ordförande i nämnden. 
  
6. Examination av examensarbeten i par 

 Föredragande: Thomas Östholm 
 
 Dnr LiU-2012-00756 
 
 Thomas redogör för hur frågan hanteras idag av de olika fakulteterna samt för  
 StuFFs förslag. Även rekommendationen kring delat författarskap från den LiU- 
 gemensamma gruppen för kvalité i grundutbildningen presenterades. Diskussion.  
 Nämnden uppdrar åt Thomas Östholm och Anna Johnsson Harrie att författa en  
 skrivelse där goda exempel och LiU-gruppens rekommendation lyfts fram samt att  
 se till att information finns på hemsidan. 
 

7. VFU i par 
 Föredragande: Anna Johnsson Harrie 
 

 Dnr LiU-2012-00756 
 
 Anna ger en bakgrund. Diskussion. Erfarenheter av VFU i par har varit övervägande  
 positiva. Det är viktigt att de pedagogiska fördelarna lyfts fram. Nämnden ger sitt  
 stöd till programledning i ett eventuellt beslut om att öppna för möjligheten att stu- 
 denter ska kunna genomföra sin VFU i par, enligt diariehandling. 
 
8. Resultat av kursvärderingar i KURT ht-2011 
 Föredragande: Caroline Kelly 
  
 Dnr LiU-2009-01593 
 
 Caroline redogör för resultat av kursvärderingar i KURT ht-2011 jämfört med före- 
 gående terminer. Utvärderingsfrekvens har ökat från 60 % vt-10 till 99,2% ht-11. 
 Svarsfrekvens ligger på ungefär samma nivå. Resultat av rektors och fakultetsfrågor 
 ligger också på ungefär samma nivå som tidigare. 
 
9. Presentation av verksamheten 2011 – Magisterprogrammet i Pedagogiskt  

 arbete 
 Föredragande: Susanne Kreitz-Sandberg 
 
 Susanne presenterar verksamheten 2011 och redogör för utveckling av det nya  
 masterprogrammet som startar ht-12. 
 
 Presentationen finns på www.liu.se/uv/omuv/grundutb/presentationer.   
 

10.  Rapport från genuslektor 
 Föredragande: Susanne Kreitz-Sandberg 
  
 Susanne rapporterar från konferensen Gender and Education den 11-13 april där hon  
 träffade flera personer som var intresserade av att bilda ett nätverk. Nämnden ger sitt  
 stöd till att Susanne arbetar vidare med frågan. Ett första nätverksmöte planeras i  
 november. 

http://www.liu.se/uv/omuv/grundutb/presentationer
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11.  Utvärdering av de olika stråken i lärarprogrammen (2011-) 
 Föredragande: Thomas Östholm 
 
 2011-12-15 beslutade nämnden att de olika stråken (internationalisering, genus,  
 estetiska lärprocesser och utomhuspedagogik) som finns med i de preciserade  
 beställningarna ska utvärderas efter ett år. Diskuteras former för utvärdering.  
 Ledamöterna uppmanas att till nästa sammanträde den 16 maj fundera över  
 frågeformuleringar från nämnden till kursansvariga. Genuslektor bjuds in till  
 sammanträdet. 
 
12. Finansiering i kursbudget av ersättning för lärares resor 
 Föredragande: Catarina Jeppsson 
 

 Diskuteras. Nämnden skickar med frågan till SUVs ledningsgrupp. 
 

 
Vid protokollet 
  

 
 
 
 Caroline Kelly 
 
 
 Justeras 
 

 
 
 

Thomas Östholm  Catarina Jeppsson 
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 Närvarande ledamöter 
 Thomas Östholm lärare, prodekanus 
 Catarina Jeppsson lärare 
 Tatiana Jak Peterson lärare 
 Agneta Johansson lärare (p.1-11) 
 Joakim Samuelsson lärare (p.1-10) 

Michael Tholander lärare 
 Helena Öström Haugum studievägledare 
 Åsa Ridne extern ledamot (p.3-13) 

Niklas Cederwall studerande 
 Tobias Karlsson studerande  
  
 Övriga närvarande 
 Thomas Dahl utbildningsledare (p.1-10) 
 Caroline Kelly fakultetskoordinator 
 Helena Loborg utbildningsledare 
 Ingrid Olsson programansvarig utbildningsledare (p.13.b) 
 Susanne Kreitz-Sandberg genuslektor (p.11) 

Monica Sandlund programansvarig utbildningsledare (p.1-6) 
Samuel Zethson controller (p.12) 

 
1. Sammanträdet öppnas 

Ordförande öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.  
 
2. Utseende av justeringsperson 

 Tatiana Jak Peterson utses att tillsammans med ordföranden justera dagens  
 protokoll. 

 
3. Fastställande av dagordning 

 Den utsända dagordningen fastställs med tillägg att Samuel Zethson också är kallad. 
 

4. Anmälningar och meddelanden 
 
 a) Föregående protokoll 

Godkännes föregående protokoll. Noteras följande: 
- under p.6 att skrivelse skickas ut nästa vecka 
- under p.12 att frågan har diskuterats bl.a. i ledningsgruppen. 

 
5. Preciserade beställningar, Grundlärarprogrammet, inriktning F-3 och 4-6 

 Föredragande: Monica Sandlund 
 
 Dnr LiU-2011-01835 
 

a) NO samt teknik F-3  
b) Matematik F-3 samt 4-6  
c) NO samt teknik 4-6  
d) SO 4-6 
e) Praktiskt-estetiska ämnen 4-6 

 
 Monica ger en bakgrund. Diskussion. Nämnden beslutar att fastställa de preciserade  
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 beställningarna a-e, med mindre revideringar.  
 
 Uppdras åt programledningen att göra en översyn av skrivningen i beställningarna a- 
 e under Innehåll att det ämnesdidaktiska innehållet ska utgöra maximalt 30 % av det  
 totala utlägget av undervisningstid.  
  
6. Preciserade beställningar, Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem 

 Föredragande: Thomas Dahl 
 
 Dnr LiU-2011-01835 
 

a) UK6 
b) UK 5, 7-8, FriP 4-5 

 
 Nämnden beslutar att fastställa de preciserade beställningarna a-b, med mindre  
 revideringar.  
 
 Uppdras åt Thomas Dahl att under Styrdokument föra in formuleringen  
 ”…kursplanen utformas med tydligt fokus på det aktuella verksamhetsområdet.” i  
 alla preciserade beställningar. 

 
7. Preciserad beställning, Förskollärarprogrammet 

 Föredragande: Thomas Dahl 
 

 Dnr LiU-2011-01835 
 
 Nämnden beslutar att fastställa den preciserade beställningen, med en mindre  
 revidering.  
 
8. Förslag om kursklassificering 
 Föredragande: Thomas Dahl 
  
 Dnr LiU-2012-00456 
 

 Nämnden beslutar att godkänna den föreslagna kursklassificeringen. Uppdras åt  
 Thomas Dahl att göra eventuella nödvändiga ändringar. 
 
9. Revidering av utbildningsplan, Förskollärarprogrammet 

 Föredragande: Thomas Dahl 
 
 Dnr LiU-2012-00258 
 
 Återremitteras. 
 

10.  Uppföljning om utgångna kurser och studieuppehåll 
 Föredragande: Thomas Dahl 
  
 Thomas ger en lägesbeskrivning. Diskuteras. Thomas Dahl och dekanus träffar  
 planeringsdirektör Lars Rydberg efter mötet för att få klarhet i frågan. 
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11.  Utvärdering av de olika stråken i lärarprogrammen (2011-) 
 Föredragande: Thomas Östholm 
 
 Diskuteras former för utvärdering av de olika stråken (internationalisering, genus,  
 estetiska lärprocesser och utomhuspedagogik). Uppdras åt Catarina Jeppsson och  
 Susanne Kreitz-Sandberg att göra en pilotstudie för estetiska lärprocesser respektive  
 genus som rapporteras till nämnden i december 2012. 
 
12. Information om budgetarbetet 
 Föredragande: Samuel Zethson 
 
 Samuel informerar om den nya budgetordningen som innebär att treårig budget  
 upprättas, att skarp avräkning mellan fakultet och institution upphör och att inga  
 särskilda lokalmedel avsätts i framtiden. 
 
13. Presentation av verksamheten 2011 
 a) Adult Learning and Global Change 
 Bordlägges. 
 

b) Yrkeslärarprogrammet, Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 
Föredragande: Ingrid Olsson 
 

 Presentationen finns på www.liu.se/uv/omuv/grundutb/presentationer.   
 
 
Vid protokollet 
  

 
 
 
 Caroline Kelly 
 
 
 Justeras 
 

 
 
 

Thomas Östholm  Tatiana Jak Peterson 

http://www.liu.se/uv/omuv/grundutb/presentationer
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 Ledamöter som deltar i beslutet 
 

Thomas Östholm lärare, prodekanus 
Tatiana Jak-Peterson lärare 
Catarina Jeppsson lärare 
Agneta Johansson lärare 
Joakim Samuelsson lärare 
Michael Tholander lärare  
Helena Öström Haugum studievägledare 
Mats Bevemyr lärare, tjänstgörande ersättare 
 

 
 Sammanträdesdatum hösten 2012 
  
 Dnr LiU-2012-01190 
 
 Nämnden beslutar att fastställa följande datum: 6/9 (Nkpg), 11/10 (Lkpg), 15/11 

 (Nkpg) och 13/12 (Lkpg). Alla datum är torsdagar 13.15-16.30. 
 
 
Vid protokollet Justeras 
  

 
 
 Caroline Kelly Thomas Östholm 
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 Närvarande ledamöter 
 Thomas Östholm lärare, prodekanus 
 Catarina Jeppsson lärare 
 Tatiana Jak Peterson lärare (p.1-4, 7-8) 
 Agneta Johansson lärare  
 Joakim Samuelsson lärare  

Michael Tholander lärare 
 Helena Öström Haugum studievägledare 
 Åsa Ridne extern ledamot  

Alexandra Holmström studerande 
 Mats Werme studerande  
 Jonatan Wilczkowski studerande 
 Mats Bevemyr lärare, ersättare (tjänstgörande p.5-6, 9-10) 
  
 Övriga närvarande 
 Karin Forslund Frykedal programansvarig utbildningsledare (p.1-4, 7a) 
 Jonas Hallström universitetslektor (p.8) 
 Caroline Kelly fakultetskoordinator 
 Ann-Kari Sundberg programansvarig utbildningsledare (p.1-4, 6-9) 

Samuel Zethson controller (p.9) 
 

1. Sammanträdet öppnas 
Ordförande öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna. Särskilt välkomnas de 
nya studeranderepresentanterna. 

 
2. Utseende av justeringsperson 

 Agneta Johansson utses att tillsammans med ordföranden justera dagens proto- 
 koll. 

 
3. Fastställande av dagordning 

 Den utsända dagordningen fastställs. 
 

4. Anmälningar och meddelanden 
 
 a) Föregående protokoll 

Godkännes föregående protokoll. Noteras under p.10 att svaret blev att det inte går 
att nyregistrera en student som varit registrerad på kurs. Ev. kan en student antas i 
VAL eller ULV om han/hon uppfyller kriterierna. 

 
5. Revidering av utbildningsplan, Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 

 Föredragande: Thomas Östholm 
 
 Dnr LiU-2012-00262 
 

 Beslutas att med redaktionella ändringar godkänna revideringen. 
 
6. Antagningsläget och terminsstart 

 Föredragande: Ann-Kari Sundberg m.fl. 
 
 Informeras om antagningssiffror hösttermin 2012. 



 
 

2012-09-06 
            PROTOKOLL  

SUV-GUN 12/07 
2(2) 

 
Justerandes signatur                                                  Styrelsen för utbildningsvetenskap  
                                                                                                                                            Grundutbildningsnämnden 
  
Utdragsbestyrkande 

 
 

7. Presentation av verksamheten 2012 
a) Specialpedagogprogrammet och Speciallärarprogrammet 

 Föredragande: Karin Forslund Frykedal 
 

a) Ämneslärarprogrammet 
 Föredragande: Ann-Kari Sundberg 

  
 Presentationerna finns på www.liu.se/uv/omuv/grundutb/presentationer  
 
8. Planeringsprojekt för examensarbete – information och diskussion 
 Föredragande: Jonas Hallström, projektledare 
  
 Dnr LiU-2011-01845 
 
 Jonas presenterar det arbete som inletts med organisering av examensarbete.  
 Diskussion. Det är viktigt att ta vara på tidigare erfarenheter och att involvera bl.a.  
 programansvariga och studenter i arbetet. 
 
9. Budgetinformation 2013 

 Föredragande: Samuel Zethson 
 
 Dnr LiU-2012-00961 
 
 Informeras. Beslut om OH 2013 tas på SUV den 18 september. 
 

10.  Information från beredningsgruppen för kvalitetsarbete vid LiU 
 Föredragande: Thomas Östholm 
  
 Ett nytt system för kursutvärdering kommer att utvecklas. Nämnden ställer sig  
 positiv till att bygga upp ett frågebatteri som lärare kan använda. 
  
 It’s learning kommer att avvecklas och ersättas med en ny lösning hösten 2013. 
 
 Informeras om projektdirektivet Innovativa, pedagogiska lärmiljöer som i första  
 hand innebär en ombyggnad av Hus C. 

 
 
Vid protokollet 
  

 
 
 Caroline Kelly 
 
 Justeras 
 

 
 

Thomas Östholm  Agneta Johansson 

http://www.liu.se/uv/omuv/grundutb/presentationer
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 Närvarande ledamöter 
 Thomas Östholm lärare, prodekanus 
 Catarina Jeppsson lärare 
 Tatiana Jak Peterson lärare  
 Agneta Johansson lärare  
 Joakim Samuelsson lärare, p.4-11 

Michael Tholander lärare 
 Åsa Ridne extern ledamot, p.5-11 

Alexandra Holmström studerande 
 Mats Werme studerande  
  
 Övriga närvarande 
 Caroline Kelly fakultetskoordinator 
 Helena Loborg utbildningsledare 
 Mia Thorell programansvarig utbildningsledare, p.9-10 

Samuel Zethson controller, p.6 
 
Meddelat förhinder 
Helena Öström Haugum studievägledare 

 Jonatan Wilczkowski studerande 
 

1. Sammanträdet öppnas 
Ordförande öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.  

 
2. Utseende av justeringsperson 

 Mats Werme utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
 
3. Fastställande av dagordning 

 Den utsända dagordningen fastställs med tillägg av en övrig punkt: Handledningstid  
 för VAL-studenter. 
 

4. Anmälningar och meddelanden 
 a) Föregående protokoll 

Godkännes föregående protokoll. 
 
Ordförande informerar 
- att Styrelsen för utbildningsvetenskap beslutat 2012-10-30 om ändrad organisat-

ion för IKT-studion och om ledamöter i ledningsgruppen (dnr LiU-2012-01896 
och LiU-2012-00246). 

- att en översyn har påbörjats av beslutet Hanteringsordning med särskild inrikt-
ning på medelstilldelning till programkurser med få studenter som fattats av 
GUN 2011-06-16 (dnr LiU-2011-00745). 

 
5. Sammanträdesdatum vt 2013 

 Föredragande: Thomas Östholm 
 

 Beslutas fastställa följande sammanträdesdatum: 21/2 (Norrköping), 21/3  
 (Linköping), 25/4 (Norrköping) och 16/5 (Linköping). Veckodag är torsdag och tid  
 13.15-16.30. 
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6. Information om budget 2013 
 Föredragande: Samuel Zethson 
 
 Dnr LiU-2012-00961 
 
 Informeras om budget 2013 som fastställdes av SUV den 30 oktober. 
 

7. Presentation av resultat i KURT vt 2012 och avstämning av hantering 
 Föredragande: Caroline Kelly 
 

 Presenteras resultaten, som inte skiljer sig nämnvärt från föregående termin. 
 
 Beslutas att ändra hanteringen så att kursvärderingar aktiveras av fakulteten en gång  
 per termin i stället för två. 
 
 Beslutas att undersöka möjligheten för StuFFs utbildningsutvecklare att kunna logga  
 in i KURT och se de numeriska resultaten på kursvärderingar inom utbildnings- 
 vetenskap. 
 
8. Information om handlingsplan Nöjd Student Index 
 Föredragande: Thomas Östholm 
  
 Dnr LiU-2011-01875 
 
 Informeras om handlingsplanen, som fastställdes av SUV den 30 oktober. 
 
9. Information om legitimation 

 Föredragande: Helena Loborg 
 
 Informeras om situationen och om besöket på Skolverket den 9 november. 
 

10.  Presentation av verksamheten 2011, Förskollärarprogrammet 
 Föredragande: Mia Thorell 
  
 Presentationen finns på www.liu.se/uv/omuv/grundutb/presentationer 

 
11. Handledningstid för VAL-studenter (vidareutbildning av lärare som saknar  
 lärarexamen) 
  
 Många av studenterna saknar vetenskaplig kompetens, vilket gör att handlednings- 
 tiden inte räcker till. Uppdras åt Thomas Östholm att ta upp ämnet med program- 
 ansvarig Ingrid Olsson. 
 

 
Vid protokollet Justeras 
  

 
 
 Caroline Kelly Thomas Östholm Mats Werme 
   

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