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Dagordning
1.

Mötets öppnande

Inger Eriksson öppnade mötet och hälsade
ledamöter välkomna.

2. Val av protokollförare

Till protokollförare valdes Sara Saif.

3. Val av justeringsperson

Till justerare valdes Malin Tväråna.

4.

Dagordningen fastställdes med justeringar: efter
föregående mötesprotokoll tog vi
beslutsärenden som gäller HVKF2 och HVÄU.
Samt informationsärenden från Per Fransson.

Fastställande av dagordning

5. Adjungering

6.

Föregående mötesprotokoll (bilaga 1)

Stående adjungering: Sara Saif och Per Fransson.

Lades till handlingarna.
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Information från prefekten

•

Maria Olson är utnämnd till professor i
ämnesdidaktik

Inger Eriksson informerade om att Maria Olson
har blivit utnämnd till professor i ämnesdidaktik.

•

Miljörevision under vecka 43-46

Inger Eriksson informerade om att miljörevision
kommer att hållas under vecka 43-46.

•

Tider för valet till institutionsstyrelsen

Inger Eriksson informerade om valet till ny
institutionsstyrelse och valberedningens förslag.
Förslag till nya ledamöter:
Caroline Gustavsson, Mimmi Larsson
Förslag till nya suppleanter:
Pernilla Andersson, Ellika Gobena (TA)

•

8.

Två utvecklingsprojekt har initierats av
Utbildningsberedningen för start snarast:
i. Framtagande av principer för
betygskriterier
ii. Förbättring av kursutvärderingar viktigt med framtida utvärderingar.

Övrig information

•

Lokaler

•

Dimensionering av kurser

Inger Eriksson informerade om att UB har
påbörjat ett arbete med att få igång
utvecklingsprojekt - Framtagande av principer
för betygskriterier samt förbättring av
kursutvärderingar med hjälp av en arbetsgrupp.
Dessa kursutvärderingar kommer att tas med
som diskussionsärende i nästa IS-möte.

Daniel Lindblom informerade om att byggnation
av rum P473 och P474 är igång och att väggen
mellan dessa rum kommer att rivas för att
öppna upp för ett större rum.

Per Fransson informerade om att det kommer
att hållas ett möte om dimensionering inför
VT18 där man diskuterar årskurs7-9
lärarutbildningen som vi inte haft antagning för
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under flera år. Det kommer att öppnas upp fler
möjligheter för nya ämneskombinationer.
•

Adjunktstjänsterna

Inger Eriksson informerade om våra utlysta
adjunktstjänster och att arbetet av rangordning
är igång.

9. Pågående ärenden
Catrine Björck informerade om att de ändrade
studiegångarna på bland annat Barn- och
ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV) leder
till att de flesta kurserna komma att ligga under
samma period. Vi kommer att få fler salar i
Stallet genom att HSD får ta över de tre
allmänna salarna från VT19. Vi behöver se över
hur vi använder dessa lokaler, vilka kurser som
hålls där och vad som behövs göras om. Vita
Paviljongen ska byggas om under hösten och
vara klar att användas med två 30-salar och
grupp- och reprum till början av vårterminen.
10. Ekonomi
• Kort ekonomisk rapport/prefekt (bilaga
2)

Inger Eriksson informerade om att vi ligger
ekonomiskt i linje med budget, inräknad även
den kommande återbetalningen till följd av
underprestationen.

11. Beslutsärenden
•

Kursplaner

Förslag till beslut:
Styrelsen beslutar om att hos områdesnämnden
anhåller om att inrätta kursen:
•

HVKVF2 , VFU2, 7,5 hp Kursplanen
fastställdes enligt förslag. (Punkten
justerades omedelbart).
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Examinatorer på
forskarutbildningskurser läsåret 17-18

•

HVÄU03, Ämnesdidaktik och
utvecklingsarbete7,5 hp (innehåller en
delkurs på 2 ,5 hp från IPD) Kursplanen
fastställdes enligt förslag. Punkten
justerades omedelbart.

•

HWUB3, Verksamhetsförlagd utbildning
111, inriktning bild - Grundlärarprogrammet
med inriktning mot arbete i fritidshem
(bilaga 3). Kursplanen fastställdes enligt
förslag med korrigering av webbadressen.
Punkten justerades omedelbart.

•

HWUM3 Verksamhetsförlagd utbildning
111, inriktning musik Grundlärarprogrammet med inriktning
mot arbete i fritidshem (bilaga 4).
Kursplanen fastställdes enligt förslag med
korrigering av webbadressen. Punkten
justerades omedelbart.

•

HVDA04, U tvecklingsarbete i drama och
tillämpad teater, 7,5 hp AN
(magisterprogrammet) (bilaga 5).
Kursplanen fastställdes enligt förslag.
Punkten justerades omedelbart.

•

HV4FES0 Praktikutvecklande
forskningsansatser och forskningsmetoder,
7,5 hp. Obligatorisk kurs. Examinator
läsåret 2017-18 professor Ingrid Carlgren
(timanställd för uppdraget) samt professor
Inger Eriksson

•

HV3FES0, Komparativ ämnesdidaktik, 7,5
hp. Obligatorisk kurs för universitetets
forskarskola ÄdFo. Kursen, som är
rullande, har getts sedan 2010 först vid IPD
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och från och med 2016 vid HSD.
Examinator för läsåret 2017-18 är
professor Inger Eriksson.
•

Individuell studieplan
•

Styrelsen beslutade att fastställa bifogad
individuell studieplan för Kerstin Hudner
Siden för att med denna som grund hos
fakultetsnämnden anhålla om
överflyttning från IPD till HSD (bilaga 6).
Styrelsen har tidigare beslutat att ta emot
Kerstin Hud ner Siden som licentiand om
fakultetsnämnden beviljar detta.
ISP:en fastställdes med följande
justeringar: Ändra forskarutbildningsämne
från "Ämnesdidaktik" till "De estetiska,
humanistiska och samhällsvetenskapliga
ämnenas didaktik" samt justering av
fördelning. Ylva Wibaeus fastställdes som
Kerstins andra handledare.
Antagningsdatum: 171024. Punkten
justerades omedelbart.

•

Inger Eriksson berättade om bakgrunden
till kurserna, att kurserna är ekonomiskt
självbärande och öppnade för diskussion
utifrån Anna Rambergs underlag om
huruvida HSD är intresserad av att utveckla
och också framöver ge denna kurs (bilaga
7). Catrine påpekade att det vid fortsatta
kursgivning krävs rekryteringen av en
lektor/lärare med rätt ämneskompetens.

12. Diskussionsärenden
•

Museipedagogik och konstpedagogik relevanta kurser på HSD? Diskussion
utifrån Anna Rambergs underlag (bilaga
7).
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Inger Eriksson informerade om att det är
dags att se över när vi ska börja utlysa
olika tjänster där anställda inom de
närmaste åren går i pension.
Aktuella utlysningar till VT18:
Professor i historiedidaktik,
Universitetslektor i drama/teater,
Biträdande lektorat i drama/teater (förslag
är att utlysa denna tjänst HT18), HT19 Professor i komparativ ämnesdidaktik.

Inga övriga frågor

13. Övriga frågor

Nästa sammanträde är den 14 november.
Övriga sammanträdestider HT 17 - 12
december.

14. Nästa sammanträdestider

VT18: 16 januari, 27 februari, 27 mars, 8 maj, 12
juni samtliga 14-16.

Inger Eriksson tackade samtliga ledamöter och
avslutade mötet.

15. Mötets avslutande

Vid protokollet:

Justerat:

Sara Saif, sekreterare

Malin Tväråna, doktorandrepresentant
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