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Protokoll fört vid
sammanträde med
Institutionsstyrelsen

Nr 6/2020

Tid och Plats:

6 oktober 2020 kl. 9-12 via Zoom

Närvarande:

Anna Chryssafis – Prefekt (ordförande)
Tore Nilsson – Stf. Prefekt
Francesco Vallerossa – Studentrepresentant (FN)
Christina Hedman – Lärarrepresentant
Ulrika Magnusson – Lärarrepresentant
Ylva Falk – Lärarrepresentant (suppelant) t.o.m. punkt 11.
Margareta Skoglund Ålin – TA-representant
Marlene Öhberg – Lärarrepresentant
Henna Viinikka Studentrepresentant (GN/AN)
Joakim Sigvardson

Frånvarande ordinarie
ledamöter:
Övriga närvarande:
Protokollförare:

Pernilla Rosell Steuer, Eva Nilson (punkt 12), Anders Philipsson
(punkt 12), Agneta Eiseborn (punkt 7)
Margareta Skoglund Ålin

1.

Mötet öppnas

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

2.

Val av justerare

Till justerare utses Marlene Öhberg.

3.

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

4.

Föregående protokoll 8 september

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

5.

Meddelande från prefekten

•

•

Utredningen om lärarutbildningens
styrning och organisation lämnades till
rektor den 5/10 för att därefter gå ut på
remiss till berörda institutioner. En
remissgrupp har utsetts bestående av
Anna Chryssafis, Tore Nilsson, Camilla
Bardel, Christina Hedman, Pernilla Rosell
Steuer, Maria Lans, Eva Nilson och
Christine Ericsdotter Nordgren. Gruppen
kommer att bereda ett svar från
institutionen.
Beslut om att anhålla om ny styrelsesammansättning (8 september, punkt 9,
Institutionsstyrelsens sammansättning)
skjuts på framtiden i avvaktan på
eventuellt förslag till institutionssammanslagning.
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6a.

Meddelanden från studierektor
(GN/AN)

•

•
•
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Säkerhet i Zoom. Viktigt med väntrum
eller lösenord till möten. Sprid inte länkar
ovarsamt. Tore Nilson går ut med information till all personal.
ISD har enligt de årliga rutinerna lämnat
in HÅS-äskande för institutionens förväntade prestationer 2021. Den samlade
HÅS-en beräknas bli något högre för
2021 än för 2020, bland annat p.g.a.
programkurser som faller ut inom de nya
programstrukturerna, samt de nya
kurserna inom projektet Fler vägar in.
En uppföljning av HÅS 2020 ska lämnas
in till fakulteten fredag 9 oktober. ISD
beräknas prestera enligt planeringen.
Uppbyggnaden av VFU-kluster i kommunerna inom ramen för den nya VFUorganisationen sker i snabb takt. VFUstudierektor Karin Boberg håller i planeringen av handledarseminarier och annan
samverkansverksamhet mellan lärosäte
och skolhuvudman.
-

6b.

Meddelanden från studierektor (FN)

•

7.

Ekonomi

•

Genomgång av Utfall T2 och Prognos för
2020.

8a.

Meddelanden från
studentrepresentant (GN/AN)

•

Fråga om olikheter mellan program när
det gäller VFU och möjligheter till fältstudier. Vissa moment borttagna men inte
andra.
Fråga om att vissa kurser har överlappat
varandra. Tentamen samtidigt som ny
kurs börjar.

•

8b.

Meddelanden från
studentrepresentant (FN)

•

Doktoranderna nöjda med doktorandupptakten trots digitalt upplägg.
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BESLUTSPUNKTER
9.

Besluts- och delegationsordning

Beslutar att fastställa besluts- och
delegationsordningen.

10.

Valberedning IS 2021-2023

Beslutar att utse föreslagen valberedning och
valförättare till val till Institutionsstyrelsen
2021-2023.

11.

Individuella studieplaner

12.

a. Veronica Granqvist

Beslutar att fastställa den individuella
studieplanen.

b. Deni Beslagic

Beslutar att fastställa den individuella
studieplanen.

Kursplaner, kurslitteratur och
betygskriterier
LGF3Y - Grundlärarprogrammet
med inriktning mot arbete i
förskoleklass och grundskolans
årskurs 1-3
Utbildningsplan

Beslutar att, med förslagna ändringar, anhålla
hos Områdesnämnden för humanvetenskap
om att revidera utbildningsplanen.

LXXXX - Grundlärarprogrammet
med inriktning mot arbete i
förskoleklass och grundskolans
årskurs 1-3 med profil teckenspråkig
tvåspråkig undervisning, 240 hp
Utbildningsplan

Beslutar att föreslå Områdesnämnden för
humanvetenskap om inrättande och fastställande av utbildningsplanen. Beslutet om
fastställande är villkorat av att Områdesnämnden för humanvetenskap beslutar att
inrätta utbildningsplanen. Datum för fastställande blir därmed samma som datum för
inrättande.

USVF3G - Verksamhetsförlagd
utbildning III, Grundlärarprogrammet
inriktning mot förskoleklass och
årskurserna 1-3, 15 hp
Kursplan

Beslutar att föreslå Områdesnämnden för
humanvetenskap om inrättande av kursen och
att fastställa dess kursplan. Beslutet om fastställande är villkorat av att Områdesnämnden
för humanvetenskap beslutar att inrätta
kursen. Datum för fastställande blir därmed
samma som datum för inrättande.

USS22C - Svenska som andraspråk II
inom Ämneslärarprogrammet, för
arbete i gymnasieskolan och
vuxenutbildningen, 30 hp (ersätter

Beslutar att anhålla hos Humanistiska
fakultetsnämnden om inrättande av kursen
och att fastställa dess kursplan. Beslutet om
fastställande är villkorat av att Humanistiska
fakultetsnämnden beslutar att inrätta kursen.
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kursen USS22B)
Kursplan

Datum för fastställande blir därmed samma
som datum för inrättande.

USSV2C - Svenska som andraspråk
II inom Ämneslärarprogrammet, för
arbete i åk 7-9, gymnasieskolan och
vuxenutbildningen, 30 hp (ersätter
kursen USSV2B)
Kursplan

Beslutar att anhålla hos Humanistiska
fakultetsnämnden om inrättande av kursen
och att fastställa dess kursplan. Beslutet om
fastställande är villkorat av att Humanistiska
fakultetsnämnden beslutar att inrätta kursen.
Datum för fastställande blir därmed samma
som datum för inrättande.

USS79C- Svenska som andraspråk II
inom Ämneslärarprogrammet, för
arbete i årskurs 7-9, 30 hp
Kursplan

Beslutar att anhålla hos Humanistiska
fakultetsnämnden om inrättande av kursen
och att fastställa dess kursplan. Beslutet om
fastställande är villkorat av att Humanistiska
fakultetsnämnden beslutar att inrätta kursen.
Datum för fastställande blir därmed samma
som datum för inrättande.

USVF2H - Verksamhetsförlagd
utbildning II, Ämneslärarprogrammet
inriktning mot årskurs 7-9, 7,5 hp
Betygskriterier

Beslutar att fastställa betygskriterierna.

12.

Övriga ärenden

Ulrika Magnusson har antagits till docent.
Marlene Öhberg: När kommer besked om hur
undervisning kommer att se ut under våren21?
Besked kommer i november.

13.

Mötet avslutas

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Margareta Skoglund Ålin
Justeras:

Anna Chryssafis

Marlene Öhberg
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