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Protokoll fört vid
sammanträde med
Institutionsstyrelsen

Nr 7/2020

Tid och Plats:

8 december 2020 kl. 9-12 via Zoom

Närvarande:

Anna Chryssafis – Prefekt (ordförande)
Tore Nilsson – Stf. Prefekt
Christina Hedman – Lärarrepresentant
Ulrika Magnusson – Lärarrepresentant
Joakim Sigvardson – Lärarrepresentant
Margareta Skoglund Ålin – TA-representant
Francesco Vallerossa – Studentreptresentant (FN)
Henna Viinikka – Studentrepresentant (GN/AN)
Marlene Öhberg – Lärarrepresentant

Frånvarande ordinarie
ledamöter:
Övriga närvarande:
Protokollförare:

Pernilla Rosell Steuer, Anders Philipsson, Maria Lans (punkt 1-7),
Eva Nilson (punkt 9)
Margareta Skoglund Ålin

1.

Mötet öppnas

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

2.

Val av justerare

Till justerare utses Francesco Vallerossa.

3.

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

4.

Föregående protokoll 10 november

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

5.

Meddelande från prefekten

•

•
•

Prefekterna vid ISD, HSD, MND och
BUV har tillsammans med vicerektorerna
haft möte angående en eventuell sammanslagning. En styrgrupp kommer att utses
med prefekterna från de fyra institutionerna samt en vicerektor som ska arbeta
med planering av sammanslagningen. I ett
senare skede kommer även personalavdelningen att bistå med hjälp. Gruppen
kommer även att få ett administrativt
stöd.
En inbjudan till institutionsmöte den 15
december har skickats ut till all personal.
Förslaget till allmän studieplan för
forskarutbildning i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning är under
beredning.
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Meddelanden från studierektor
(GN/AN)

•
•

•
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Undervisning kommer under våren att
fortsättningsvis vara webbaserad. För
närvarande planeras för upptakter digitalt.
Regeringen vill utöka antalet utbildningsplatser. Institutionerna har ombetts att ge
en prognos över antalet utexaminerade
lärare de följande åren, samt att ge förslag
på alternativa vägar till lärarexamen. En
möjlighet är att skapa en flexibel KPU på
halvfart respektive på distans. Möjligheterna till detta undersöks inför HT-22.
Övergången till digital undervisning vid
gymnasieskolorna påverkar studenterna
på våra VFU-kurser.
-

6b.

Meddelanden från studierektor (FN)

•

7.

Ekonomi

•

Maria Lans redogör för Humanistiska
fakultetens budgetförslag.
Förslaget visar att institutionen kommer
att få något större tilldelning jämfört med
2020.

8a.

Meddelanden från
studentrepresentant (GN/AN)

•

Henna Viinikka ser gärna mer information till studenterna om planeringen av
vårens kurser.

8b.

Meddelanden från
studentrepresentant (FN)

•

Doktorandrådet har tagit upp frågan om
utökad studietid till följd av Coronapandemin. Möjlighet att söka finns
fortfarande.
Doktoranderna ser positivt på möjligheten
att presentera/diskutera texter på
internseminarierna och flera har redan
bokat in textseminarier under våren.

•

BESLUTSPUNKTER
9.

Kursplaner, kurslitteratur och
betygskriterier
US104U - Språk, undervisning och
lärande – uppdragsutbildning, 7,5 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
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fakultetsnämnden beslutar att inrätta kursen.
Datum för fastställande blir därmed samma
som datum för inrättande.
US104U - Språk, undervisning och
lärande – uppdragsutbildning, 7,5 hp
Kurslitteratur

Beslutar att fastställa kurslitteraturen.

US104U - Språk, undervisning och
lärande – uppdragsutbildning, 7,5 hp
Betygskriterier

Beslutar att fastställa betygskriterierna.

USS300 - Kurspaket Svenska som
andraspråk III med didaktisk
inriktning, kandidatkurs, 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.

USS312 - SVA III: Fördjupning i
svenska som andraspråk med
didaktisk inriktning, 7,5 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.

Beslutar att fastställa kurslitteraturen.
USVF3G - Verksamhetsförlagd
utbildning III, Grundlärarprogrammet Omedelbar justering.
inriktning mot förskoleklass och
årskurserna 1-3, 15 hp
Kurslitteratur
Beslutar att fastställa betygskriterierna.
USVF3G - Verksamhetsförlagd
utbildning III, Grundlärarprogrammet
inriktning mot förskoleklass och
årskurserna 1-3, 15 hp
Betygskriterier
USX25G - Självständigt arbete i
språkdidaktik I för grundlärare
årskurs 4-6, profil teckenspråkig
tvåspråkig undervisning, 15 hp
Kurslitteratur

Beslutar att fastställa kurslitteraturen.
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USS79C - Svenska som andraspråk
II inom Ämneslärarprogrammet, för
arbete i årskurs 7-9, 30 hp
Betygskriterier

Beslutar att fastställa betygskriterierna.

USEN1G - Engelska i klassrummet
för Grundlärarprogrammet F-3,
7,5 hp
Betygskriterier

Beslutar att fastställa betygskriterierna.

USSX4B - Självständigt arbete i
svenska som andraspråk IV inom
Ämneslärarprogrammet, 15 hp
Kursplan

Beslutar att fastställa den reviderade
kursplanen.
Omedelbar justering.

USSX4B - Självständigt arbete i
svenska som andraspråk IV inom
Ämneslärarprogrammet, 15 hp
Betygskriterier

Beslutar att fastställa betygskriterierna.

Delkurs 3: Svenskämnets didaktik,
7,5 hp, inom kursen NSN230 Svenska II inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 och gymnasieskolan, 30 hp
Kurslitteratur

Beslutar att fastställa kurslitteraturen.

Delkurs 3: Svenskämnets didaktik,
7,5 hp, inom kursen NSN230 Svenska II inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 och gymnasieskolan, 30 hp
Betygskriterier

Beslutar att fastställa betygskriterierna.

USE41G - Engelska I för grundlärarprogrammet årskurs 4-6, 7,5 hp
Kurslitteratur

Beslutar att fastställa kurslitteraturen.

US160G - Undervisning och
utveckling för förskoleklass och
grundskolans årskurs 1-3, 22,5 hp
Betygskriterier

Beslutar att fastställa betygskriterierna.
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USXXXX - Fjärr- och distansundervisning i språk, GN, 7,5 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.
Omedelbar justering.

USXXXX - Aktuella problemområden i språkdidaktisk forskning, AN,
7,5 hp
Kursplan

Återremitteras.

USXXXX - Teknikstödd språkinlärning och språkundervisning, AN,
7,5 hp
Kursplan

Beslutar att, med föreslagen ändring, 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.

USXXXX - Tredjespråksforskning
och språkdidaktik, AN, 7,5 hp
Kursplan

Beslutar att, med föreslagen ändring, 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.

12.

Övriga ärenden

Christina Hedman informerar om regeringsuppdraget om en bred översyn av svenskämnena. Anna har, i egenskap av ordförande
för styrgruppen i svenska som andraspråk,
skrivit till Skolverkets GD angående
önskemål att få ta del av processen och ingå i
en arbetsgrupp/referensgrupp.

13.

Mötet avslutas

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet: Margareta Skoglund Ålin
Justeras: Anna Chryssafis

Francesco Vallerossa
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