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Tid och Plats: 16 februari 2021 kl. 9.30-11.30 via Zoom 
  
Närvarande: Anna Chryssafis – Prefekt (ordförande)  

Tore Nilsson – Stf. Prefekt 
Camilla Bardel – Lärarrepresentant  
Per Blomqvist – Lärarrepresentant 
Ylva Falk – Lärarrepresentant (suppleant) 
Ulrika Magnusson – Lärarrepresentant  
Karin Boberg – TA-representant  
Ines Vasconcelos – Studentrepresentant (GN/AN) 
Henna Viinikka – Studentrepresentant (GN/AN) 
Daniela Skymbäck – Studentrepresentant (GN/AN) (suppleant) 
 

Frånvarande ordinarie 
ledamöter: 

Christina Hedman 

  Övriga närvarande: Pernilla Rosell Steuer, Anders Philipsson, Agneta Eiseborn (punkt 
9) 

Protokollförare: Margareta Skoglund Ålin 
  
1. Mötet öppnas Ordföranden förklarar mötet öppnat.  
2. Val av justerare Till justerare utses Per Blomqvist. 
3. Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs. 
4. Föregående protokoll 19 januari. Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

5. Meddelande från prefekten • Utredningen av styrmodell och organi-
sation för lärarutbildningarna: I avvaktan 
på formellt beslut är målet nu att planera 
vidare utifrån det förslag som har lagts, 
dvs att ISD, HSD och MND slås ihop och 
att den nya institutionen läggs under 
Humanistiska fakulteten. Arbetsgrupper 
kommer att tillsättas inom kort. Samtal 
har börjat föras mellan prefekterna under 
ledning av professor Astri Muren. Anna 
kommer inom kort att gå ut med en 
lägesrapport till hela institutionen.  

6a. Meddelanden från studierektor 
(GN/AN) 

• SU:s centrala kursvärderingssystem: ISD 
är i färd med att implementera SU:s nya 
centrala kursvärderingssystem med den 
tillhörande nya kursvärderingstjänsten. 
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Enkätansvarig på ISD är Zakaria 
Lemmouh, som också har informerat om 
detta på ett gemensamt lärarmöte. Det nya 
systemet med obligatoriska gemensamma 
frågor införs omedelbart för alla kurser 
som ges VT-21. Det går dock att lägga till 
egna frågor som rör centrala aspekter av 
enskilda kurser som institutionen önskar 
inhämta information om. VFU-kursrådet 
på ISD kommer att utarbeta särskilda 
tilläggsfrågor som rör institutionens VFU-
kurser. Den nya kursvärderingtjänsten 
innebär att kursvärderingarna skickas ut 
via Athena i stället för som tidigare 
Survey & Report.  

• Självständigt arbete: ISD har ovanligt 
många studenter som skriver uppsatser 
och självständigt arbete under VT-21, 
bl.a. inom VAL och ULV. Det medför 
också ett extra stort behov av 
handledning. 

6b. Meddelanden från studierektor (FN) • Inget att meddela. 
7. Ekonomi Se punkt 9. 

8a. Meddelanden från 
studentrepresentant (GN/AN) 

• Inget att meddela. 

8b. Meddelanden från 
studentrepresentant (FN) 

• - 

 BESLUTSPUNKTER  
9.  Budget 2021 Beslutar att fastställa budget för 2021. 
10. Rutinbeskrivning för hantering av 

etikprövningsfrågor av 
forskningsprojekt vid ISD. 
SU-161-0097-21 

Beslutar att, med föreslagna ändringar, 
fastställa Rutiner för hantering av etikpröv-
ningsfrågor av forskningsprojekt vid ISD. 

11. Kursplaner, kurslitteratur och 
betygskriterier 
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 US7E2F - Engelska II för årskurs  
4-6, 7,5 hp 
Kursplan 

Beslutar att, med föreslagna ändringar, 
anhålla hos Humanistiska fakultetsnämnden 
om inrättande av kursen och att fastställa dess 
kursplan. Beslutet om fastställande är 
villkorat av att Humanistiska fakultets-
nämnden beslutar att inrätta kursen. Datum 
för fastställande blir därmed samma som 
datum för inrättande. 
Omedelbar justering. 

 US7E1F - Engelska I för årskurs 4-6, 
7,5 hp 
Kursplan 

Beslutar att fastställa den reviderade 
kursplanen. 

 US7EKF - Engelska i klassrummet 
för förskoleklass och årskurs 1-3,  
7,5 hp 
Kursplan 

Beslutar att fastställa den reviderade 
kursplanen. 

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

Beslutar att fastställa den reviderade 
kursplanen. 

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

Beslutar att fastställa den reviderade 
kursplanen. 

 USX12G - Självständigt arbete i 
språkdidaktik för grundlärare med 
inriktning mot arbete i förskoleklass 
och årskurs 1-3, II, 15 hp 
Betygskriterier 

Beslutar att, med föreslagen ändring, 
fastställa betygskriterierna. 

 USX52G - Självständigt arbete i 
språkdidaktik för grundlärare med 
inriktning mot arbete i grundskolans 
årskurs 4-6, II, 15 hp 
Betygskriterier 

Beslutar att, med föreslagen ändring, 
fastställa betygskriterierna. 
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12. Övriga ärenden  
13. Mötet avslutas Ordföranden förklarar mötet avslutat. 
Vid protokollet: Margareta Skoglund Ålin Per Blomqvist 
  
Justeras: Anna Chryssafis  
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