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LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL   1(7) 
Området för humaniora och teologi  Sammanträdestid 
Grundutbildningsnämnden  2010-11-11 klockan 11.00 – 14.00 
 
 
 
Närvarande ledamöter Jonas Josefsson universitetsadjunkt  
 Marita Ljungqvist universitetslektor t.o.m. § 149 
 Frida Petersson studeranderepresentant fr.o.m § 140 
 Eva Wiberg docent, prodekanus ordförande 
    
    
Frånvarande ledamöter Jonna Engström studeranderepresentant anmält förhinder 
 Daniel Strömholm studeranderepresentant  
 Magnus Wikdahl universitetslektor sjukdom 
    
    
Övriga närvarande Peter Gustafsson tillträdande fakultetssekr  
 Gunnel Holm kanslichef sekreterare 
 Hege Irene Markussen kvalitetssamordnare  
 Mattias Persson arbetslivskoordinator  
 Cajsa Sjöberg områdesstudievägledare  
 Jonas Sundin ekonomichef § 141 
 Thomas O’Dell professor, projektledare fr.o.m. § 149 
 Bodil Petersson forskarassistent fr.o.m. § 149 
    
    
Frånvarande med ständig 
närvarorätt 


Louice Cardell Hepp studieinformatör tjänsteresa 


 
 
§ Ärende Beslut 


 
137 Utseende av justeringsperson Jonas Josefsson utses till justeringsperson. 
   
138 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs med tillägg av att under 


Övrigt. § 156 behandlas International School of 
Humanities och ett konstaterande att ärende 154 
föredras muntligt. 


   
139 Föregående mötesprotokoll 


 
a) Reviderat protokoll från 2010-09-07 
b) Protokoll från 2010-10-04 


Ordföranden föredrar protokollen. 
 
Ärendet om arkivering av litteraturlistor (§ 130) ska 
behandlas i nämndens decembersammanträde. 
 
Medel har avsatts för marknadsföring (§ 133, jfr också 
§ 156 nedan). 
 
Analysen av genomströmning (§ 134) behandlas vid 
ett av vårens sammanträden. 
 
Grundutbildningsnämnden beslutar  
 
att lägga det reviderade protokollet från 2010-09-07 
och protokollet från 2010-10-04 till handlingarna. 


   







LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(7) 
Området för humaniora och teologi 
Grundutbildningsnämnden 2010-11-11 
 
   
§ Ärende Beslut 


 


 


140 Information 
a) Information 
* Kallelse och minnesanteckningar från 
utvecklingsrådet 
* The Swdish Master project: The introduction 
of the second cycle at three Swedish universities 
* Arbetsutskottets beslut 2010-09-29: Beslut 
angående huvudområden och 
specialiseringar på grund- och avancerad 
nivå vid området för humaniora och teologi 
(svenska och engelska benämningar) 
* Sammanställning av institutionernas 
föreslagna och planerade åtgärder för att 
förbättra genomströmningen 
 
b) Kvalitetssamordnare 
*Yttrande över valideringsunderlaget för 
Masterprogram i museumstudier, 
Sociologiska institutionen 
*Sakkunnigyttrande beträffande 
valideringsunderlaget. 
*Rapport HT:s arbete med kvalitetsfrågor i 
examination (till projektet Metodutveckling 
för kvalitetsarbete i examinationen) 
* Revalidering av etablerade 
utbildningsprogram – svar från Erik 
Hedberg 
 
c) Områdesstudievägledare 
 
d) Arbetslivskoordinator 
* Resultat: Hybrid 2010 
 
e) Studierektorsnätverket 
 
f) Studieinformatör 
 
g) Högskolepedagogiska utvecklingsgruppen 
* Kort uppsummering av arbetet i gruppen 
 
h) Övrigt 


a) Fyra skriftliga meddelanden skickades ut med 
handlingarna till mötet. 
 
Ordföranden meddelar att dekanrådet ska ha ett 
tätare samarbete med universitetsledningen och att 
pågående och kommande utvecklingsprojekt ska 
inordnas i detta tätare samarbete inklusive i frågan om 
hur de ska drivas. 
 
Ordföranden meddelar att VETA-projektet är 
nedlagt. 
 
Ordföranden meddelar att inga möten med 
områdesledningarna har ägt rum inför EQ 11, och att 
det frågebatteri som finns framtaget för 
självvärderingsdelen behöver förbättras. Enkäterna ska 
besvaras på områdesnivå och bör inte belasta 
studierektorer och studievägledare nämnvärt. 
Projektledaren Stefan Lindgren bör bjudas in till 
Grundutbildningsnämnden. 
 
b) Tre meddelanden har skickats ut med kallelsen. 
 
Kvalitetssamordnaren informerar om beredningen av 
valideringsunderlaget för masterprogrammet i 
museumsstudier vid sociologiska institutionen och 
delar ut det inkomna sakkunnigutlåtandet som 
avstyrker inrättande.  
 
Kvalitetssamordnaren informerar om rapporten om 
kvalitetsfrågor i examinationen och konstaterar att alla 
områden avvaktar centrala ställningstaganden. 
Nämndens ledamöter uppmanas skicka in 
kommentarer till rapporten till henne senast 26 
november. 
 
Kvalitetssamordnaren informerar om diskussionen 
om EQ 11 på studierektorssinternatet. Ordföranden 
konstaterar att det av juridiska, naturvetenskapliga 
och medicinska fakulteterna kritiserade frågebatteriet 
finns på projektets hemsida och att även HT-området 
bör överväga att formellt framföra kritik. 
 
Kvalitetssamordnaren informerar om ett nationellt 
bolognaseminarium om learning outcomes, som var 
värdefullt. Hon cirkulerar programmet som också 
finns tillgängligt på Internationella programkontorets 
hemsida. 
 
Kvalitetssamordnaren meddelar att begreppet 
revalidering inte kommer att användas framöver. 







LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3(7) 
Området för humaniora och teologi 
Grundutbildningsnämnden 2010-11-11 
 
   
§ Ärende Beslut 


 


 


 Information (forts.) c) Områdesstudievägledaren rapporterar från de 
senaste studievägledarnätverksmötena där bl.a. 
lärarutbildningen har aktualiserats. Studenterna har 
börjat höra av sig och vill veta vilka studieorter som är 
aktuella och vem som bekostar eventuella resor. 
Risken är att resandet innebär att studenterna söker 
sig till andra lärosäten. En annan fråga som tagits upp 
är välkomstbrev och välkomstpaket till (blivande) 
studenter och vem som ansvarar för sådana. 
Institutionen för kulturvetenskaper har ett utarbetat 
system som sköts av institutionens informatör. En 
grupp bestående av områdesstudievägledaren, 
områdets studieinformatör och 
studeranderepresentanten Frida Petersson arbetar med 
ett underlag som ska kunna presenteras vid ett 
prefektforum. 
 
d) Arbetslivskoordinatorn kommenterar 
redovisningen av Hybrid 2010, dvs. den 
gemensamma arbetsmarknadsdagen för kårerna inom 
HT och S.  
 
vidare meddelar han att mycket arbete pågår om 
generella kompetenser och att en informell 
arbetsgrupp bestående av honom själv, Marita 
Ljungqvist, Jonna Engström och Lena Landgren från 
Biblioteksdirektionen arbetar med frågan efter den 
senaste pedagogiska inspirationskonferensen 
tillsammans med vissa i konferensen deltagande lärare 
och i kontakt med CED. En projektansökan kommer 
att utarbetas. Genom Jonna Engström finns en 
koppling till Athena-projektet. Åsa Lindberg-Sand 
skulle också kunna knytas till gruppen. 
 
Slutligen informerar arbetslivskoordinatorn om den 
engelska hemsida som färdigställts särskilt i anledning 
av behovet av att rekrytera avgiftsstudenter. 
 
e) Jonas Josefsson informerar från 
studierektorsinternatet som besöktes av Malin 
Irhammar och Lotty Larson från CED och av Jonna 
Engström. Utöver EQ 11 behandlades bl.a. anonyma 
tentor. 
 
f) Studieinformatören befinner sig på en mässa i 
Göteborg. 
 
g) Johannes Persson kommer till nämndens möte i 
december då frågan om beställningen av tjänster från 
CED tas upp som ett ärende. 
 
h) Ordföranden informerar om att områdesstyrelsen 
fastställt fördelninsbeslutet för 2011 vilket kommer 
att skickas ut till decembersammanträdet.  







LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4(7) 
Området för humaniora och teologi 
Grundutbildningsnämnden 2010-11-11 
 
   
§ Ärende Beslut 


 


 


 Information (forts. forts.) Vidare informerar hon om ett möte med dekaner och 
sekreterare som utmynnat bl.a. i att nämnderna ska 
inventera ärenden som skulle kunna delegeras för 
beslut till prodekanerna i stället för att tas upp i AU 
eller beslutas av områdesdekanen. Vid samma möte 
beslöts om gemensamma nämndsmöten dels den 2 
februari 13.15-16.00 om ämnesidentitet, dels den 13 
april för grund- och forskarutbildningsnämnderna om 
progression. 


   
141 Utbildning inom Humanistlaboratoriet 


(jfr GUN 2010-09-07 § 113) 
 
a) PM från arbetsgruppen: Förslag till 
hantering av utbildningsverksamheten inom 
Humanistlaboratoriet 


Ekonomichefen föredrar ärendet. 
 
Grundutbildningsnämnden beslutar  
 
att föreslå AU att besluta i enlighet med förslaget vars 
huvudsakliga innebörd är att Humanistlaboratoriets 
egen kursgivning omfattar kurser för forskar- och 
masterstuderande och bekostas av fakultetsmedel. 


   
142 Förfrågan om yttrande från Område HT: 


Anhållan från Institutionen för 
kulturvetenskaper, avd. Etnologi om 
särskilt urval till kursen Folkloristisk 
uppsats 15 hp (ETNB05) (jfr GUN 2010-
09-07 § 115) 
 
Dnr HT 2010 329 G 12 
 
a) PM angående ärendet ”Anhållan från 
Institutionen för kulturvetenskaper, avd. 
Etnologi om särskilt urval till kursen 
Folkloristisk uppsats 15 hp 
b) Förfrågan inklusive bilagor från Eva 
Piculell, antagningsnämnden 


Grundutbildningsnämnden rekommenderar beslut i 
enlighet med förslaget under förutsättning att kursen 
inte utgör en förutsättning för fortsatta studier inom 
huvudområdet etnologi. 


   
143 Remiss: Förslag till Lunds universitets 


handlingsplan för kvalitetsarbete i 
utbildningen 2011-2012 
 
Dnr HT 2010/457 & 30 
LS 2010/676 
 
a) Remissmissiv och förslag 
b) Protokollsutdrag från AU 2010-10-27 § 
337 
c) Förslag till Område HT:s yttrande 


Diskussion. 
 
Ordföranden har delegation från AU att avge 
yttrandet.  
 
Grundutbildningsnämnden instämmer i de  
kommentarer som finns i det utskickade förslaget och 
rekommenderar ordföranden att avge ett yttrande i 
enlighet med det och med beaktande av de 
synpunkter som framkommit under diskussionen. 
Förslaget ska omarbetas till ett formellt yttrande.  


   







LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 5(7) 
Området för humaniora och teologi 
Grundutbildningsnämnden 2010-11-11 
 
   
§ Ärende Beslut 


 


 


144 Anhållan från forskarkollegiet för 
språkvetenskap, Språk- och 
litteraturcentrum: ”Ryska som ny 
specialisering inom huvudområdet Språk 
och språkvetenskap på avancerad nivå vid 
Språk- och litteraturcentrum” 
 
Dnr HT 2010/447 G 11 
 
a) Skrivelse från forskarkollegiet för 
språkvetenskap 2010-09-14 


Grundutbildningsnämnden konstaterar att anhållan 
avser en ny specialisering, inte ett nytt huvudområde. 
 
Grundutbildningsnämnden beslutar 
 
att föreslå AU att inrätta specialiseringen ryska inom 
huvudområdet Språk och språkvetenskap. 


   
145 Validering av kandidatprogram i Digitala 


kulturer vid Institutionen för 
kulturvetenskaper (jfr GUN 2010-06-01 § 
101, 2010-05-04 § 89) 
 
Dnr HT 2010/99 
 
a) Valideringsunderlag 
b) Utbildningsplan 
c) Skrivelse från kvalitetssamordnaren 


Grundutbildningsnämnden konstaterar att underlaget 
förbättrats på ett avgörande sätt, t.ex. i fråga om 
progressionen inom de enskilda blocken. Fortfarande 
måste dock lärandemålen preciseras och progressionen 
mellan blocken tydliggöras. 
 
Grundutbildningsnämnden uppdrar åt 
kvalitetssamordnaren  
 
att kontakta institutionen för en avstämning avseende 
de föreslagna sakkunniga. 
 
Grundutbildningsnämnden beslutar  
 
att rekommendera att underlaget skickas till de 
sakkunniga efter gjorda kompletteringar avseende 
lärandemål och progression som granskats av 
ordföranden och kvalitetssamordnaren. 


   
146 Yttrande från Institutionen för 


kulturvetenskaper gällande de båda 
föreslagna utbildningarna 
kandidatprogram i digitala kulturer samt 
kandidatexamen i humanistisk informatik 
(jfr GUN 2010-06-01 § 101) 
 
Dnr HT 2010/99 
 
a) Yttrande från Institutionen för 
kulturvetenskaper 


Grundutbildningsnämnden finner svaret 
tillfredsställande och lägger skrivelsen till 
handlingarna. 


   
147 Anhållan om inrättande av ny 


specialisering Digitala kulturer inom 
huvudområdet kulturvetenskaper på 
grundnivå vid Institutionen för 
kulturvetenskaper 
 
Dnr HT 2010/99 
 
a) Skrivelse från Institutionen för 
kulturvetenskaper 


Grundutbildningsnämnden beslutar  
 
att avvakta valideringen av programmet innan ärendet 
behandlas. 
 







LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 6(7) 
Området för humaniora och teologi 
Grundutbildningsnämnden 2010-11-11 
 
   
§ Ärende Beslut 


 


 


   
 Ändring i dagordningen Nämnden beslutar att behandla ärende 149 och 150 


före ärende 148 för att inte låta gästerna vänta längre. 
   
149 Delrapport från arbetsgruppen för 


utveckling av ny verksamhet inom det 
kulturvetenskapliga fältet, med flera, vi 
Campus Helsingborg 
 
a) Skrivelse från Bodil Petersson, Fredrik 
Nilsson, Eleonora Narvselius: Förslag till 
etablering av Institutionen för gränsstudier och 
regional utveckling vid Campus Helsingborg, 
med 3-årigt kandidatprogram i Gränser och 
regional utveckling. 
b) Lägesrapport ”Planerad Kursverksamhet i 
Helsingborg 2011” 


Bodil Petersson föredrar ärendet om ett 
kandidatprogram med benämningen Gränser och 
regional utveckling. 
 
Grundutbildningsnämnden ställer sig positiv till 
förslaget och rekommenderar att förberedelsearbetet 
fortsätter för att få fram ett underlag till 
valideringsprocessen. Till det fortsatta 
planeringsarbetet kan någon företrädare för 
Europaprogrammet knytas liksom för Helsingborgs 
stad. Lämpligt är också att Tom O’Dell, som har 
ansvar för helhetsplaneringen av kursutbudet på 
Campus deltar. Möjligheterna att få resurser till 
utvecklingsarbetet från samrådsfonden bör 
undersökas. 
 
Organisatoriskt bör den nya utbildnings knytas till 
den HT-institution som ska inrättas vid Campus (jfr 
§ 150). 
 
Tom O’Dell redogör med utgångspunkt i bilaga 
149b för planeringen av kursutbudet på Campus 
2011. 


   
150 Lärarutbildning och Området HT:s 


organisation vid Campus Helsingborg 
 
a) Protokollsutdrag från AU 2010-10-27 


Grundutbildningsnämnden informeras om att 
arbetsgruppen för lärarutbildning har träffats och att 
förslag till institutionsorganisation håller på att 
utarbetas. 


   
148 Otillräckligt bokanslag för CTR 


 
a) E-postkorrsepondens mellan Stephan 
Borgehammar, Anna Alwerud, Fredrik 
Lindström och Eva Wiberg 


Ärendet bordläggs. 


   
151 Riktlinjer för huvudområden och 


specialiseringar (jfr GUN 2010-09-07 § 
118.5) 
 
a) Skrivelse från kvalitetssamordnaren 


Ärendet bordläggs. 


   
152 Muntlig rapport från arbetsgruppen 


gällande projektet ”Riktlinjer för 
beräkning av lärares arbetsinsatser inom 
utbildning på grund- och avancerad nivå 
inom område HT.” (Jfr GUN 2010-10-04 
§ 132) 


Ärendet bordläggs. 


   







LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 7(7) 
Området för humaniora och teologi 
Grundutbildningsnämnden 2010-11-11 
 
   
§ Ärende Beslut 


 


 


153 Muntlig rapport från arbetsgruppen 
gällande projektet ”Analys av 
genomströmningen i utbildningen på 
grund- och avancerad nivå vid Området 
för humaniora och teologi” (Jfr GUN 
2010-10-04 § 134) 


Ärendet bordläggs. 


   
154 Förslag till pilotprojekt om 


anonymisering av tentor 
Ärendet bordläggs. 


   
155 Vårens sammanträden inklusive 


gemensamma nämndssammanträden 
Nämnden har inga invändningar mot de föreslagna 
datumen och samlad information till alla går ut via 
mejl. 


   
156 International School of Humanities. Ärendet bordläggs. 
   
 
Vid protokollet 
 
 
 
Gunnel Holm  
 
Justerat 
 
 
 
Eva Wiberg Jonas Josefsson 








LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET     PROTOKOLL PROTOKOLL PROTOKOLL PROTOKOLL PER CAPSULAM PER CAPSULAM PER CAPSULAM PER CAPSULAM   1(1) 
Området för humaniora och teologi   
Grundutbildningsnämnden  2010-09-21 
  
 
Deltagande lDeltagande lDeltagande lDeltagande ledamöteredamöteredamöteredamöter    Jonas Josefsson universitetsadjunkt  
    Marita Ljungqvist universitetslektor  
        Frida Petersson studeranderepresentant  
        Eva Wiberg docent, prodekanus ordförande 
       
Ej deltagande ledamöterEj deltagande ledamöterEj deltagande ledamöterEj deltagande ledamöter    Jonna Engström studeranderepresentant  
    Daniel Strömholm studeranderepresentant  
    Magnus Wikdahl universitetslektor sjukdom 
 
 
§ Ärende Beslut 


 
120 Uppdrag från områdesstUppdrag från områdesstUppdrag från områdesstUppdrag från områdesstyrelsen att se över yrelsen att se över yrelsen att se över yrelsen att se över 


dokumentet om områdets olika typer av dokumentet om områdets olika typer av dokumentet om områdets olika typer av dokumentet om områdets olika typer av 
kurserkurserkurserkurser    
 
Handlingar, se grundutbildningsnämnden 
2010-09-07 §120. 


Förslag till beslut skickades ut till ledamöterna via e-
post. 
 
Bifaller förslag till beslut: 4 ledamöter. 
 
Bifaller ej förslag till beslut: 0 ledamöter 
 
Grundutbildningsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar    
    
attattattatt inrätta en arbetsgrupp, ledd av 
kvalitetssamordnaren, som får i uppgift att göra en 
översyn av dokumentet ”Angående område HTs 
kursutbud på grundnivå”. 


 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
 
Ida Andersson Eva Wiberg 








    LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET     PROTOKOLL PROTOKOLL PROTOKOLL PROTOKOLL            1(8) 
Området för humaniora och teologi  Sammanträdestid 
Grundutbildningsnämnden  2010-10-04 klockan 09.00 – 12.15 
 
 
 
Närvarande lNärvarande lNärvarande lNärvarande ledamöteredamöteredamöteredamöter    Jonna Engström studeranderepresentant  
    Jonas Josefsson universitetsadjunkt Fr.o.m. del av §129 
    Marita Ljungqvist universitetslektor  
    Frida Petersson studeranderepresentant  
    Eva Wiberg docent, prodekanus ordförande 
       
       
Frånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöter    Daniel Strömholm studeranderepresentant  
    Magnus Wikdahl universitetslektor sjukdom 
       
       
Övriga Övriga Övriga Övriga närvarandenärvarandenärvarandenärvarande    Ida Andersson fakultetssekreterare sekreterare 
    Louice Cardell Hepp studieinformatör  
    Hege Irene Markussen kvalitetssamordnare  
    Mattias Persson arbetslivskoordinator  
    Susanne Ewert utbildningskoordinator §130 
    Thomas O’Dell professor, projektledare §131 
       
Frånvarande adjungeradeFrånvarande adjungeradeFrånvarande adjungeradeFrånvarande adjungerade    Cajsa Sjöberg områdesstudievägledare sjukdom 
 
 
§ Ärende Beslut 


 
126 Utseende av justeringspersonUtseende av justeringspersonUtseende av justeringspersonUtseende av justeringsperson    Marita Ljungqvist utses utses utses utses till justeringsperson. 
      
127 Fastställande av dagordningFastställande av dagordningFastställande av dagordningFastställande av dagordning    Dagordningen fastställsfastställsfastställsfastställs i utsänt skick. 
      
128 Föregående mötesprotokollFöregående mötesprotokollFöregående mötesprotokollFöregående mötesprotokoll    


 
a) Protokoll från 2010-09-07 
b) Protokoll per capsulam från 2010-09-21    


Ordförande föredrarföredrarföredrarföredrar protokollen. 
 
Område HT:s examenshögtid ägde rum lördagen 2 
oktober och ett sjuttiotal studenter firade sin examen. 
Det blev ett lyckat arrangemang med glada deltagare 
och gäster. Med tanke på att fler och fler tar ut sin 
examen bör man överväga att ha två högtider, en per 
termin. 
 
Områdesstyrelsens arbetsutskott har med vissa 
justeringar fastställt de båda remissvaren angående 
kursvärderingar som GUN behandlade på 
septembermötet. 
 
Områdesstyrelsens arbetsutskott har med smärre 
justeringar fastställt dokumentet ”Huvudområden och 
specialiseringar på grund- och avancerad nivå vid 
området för humaniora och teologi (svenska och 
engelska benämningar)”. 
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Området för humaniora och teologi 
Grundutbildningsnämnden 2010-10-04 
 
   
§ Ärende Beslut 


 


 


128 Föregående mötesprotokollFöregående mötesprotokollFöregående mötesprotokollFöregående mötesprotokoll (forts.) (forts.) (forts.) (forts.)    
 


Frida Petersson meddelar meddelar meddelar meddelar angående 
septemberprotokollets punkt 111g att hon inte 
kommer att ha möjlighet att jobba mer med 
inventering och justering av LADOK-listan under 
terminen. Det fortsatta arbetet kommer att hanteras 
av kvalitetssamordnaren. 
 
Mattias Persson föreslårföreslårföreslårföreslår att formuleringen i 
septemberprotokollets punkt 111d ändras så att den 
lyder: 
 
Mattias Persson meddelar att LU nu har skickat in 
enkätsvaret till uppföljningen av rapporten Studier – 
karriär – hälsa – en utvärdering av högskolornas arbete 
med studievägledning, karriärvägledning och 
studenthälsovård. Mattias var involverad i den del av 
svaret som gällde studie- och karriärvägledning. HSV 
betonar att studievägledare som har uppgiften på 
deltid bör ha tillräckligt stort tjänsteutrymme för 
kompetensutveckling. Detta aktualiserar behovet av 
tid för kompetensutveckling på område HT. Det vore 
exempelvis önskvärt att skicka någon från 
studievägledarnätverket på den årligt återkommande 
nationella studievägledarkonferensen, vilket inte sker 
idag. Område HT har förhållandevis många 
studievägledaretjänster; totalt 11 helårsekvivalenter. 
Det är dock svårt att göra jämförelser mellan 
fakulteterna eftersom till exempel mängden 
studievägledning varierar från tjänst till tjänst. 
Riktlinjer för studievägledarnas arbete finns på 
områdesnivå, men endast i undantagsfall på 
institutionsnivå.  
 
Grundutbildningsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar 
    
att att att att bifalla Mattias Perssons förslag; 
    
att att att att med justeringen lägga protokollet från nämndens 
möte 2010-09-07 till handlingarna; 
 
att att att att lägga protokollet per capsulam från 2010-09-21 
till handlingarna. 
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129 InformationInformationInformationInformation    
a) Information 
* Kallelse och minnesanteckningar från 
utvecklingsrådet 
* Område HT:s remissvar angående 
”Ledningsorganisation avseende 
ämneslärarutbildning Högskolan 
Kristianstad – Lunds universitet” 
* Område HT:s remissvar angående 
”Geografisk organisation av 
ämneslärarutbildningen och fördelningen av 
arbetsuppgifter mellan lärosätena” 
* GU-nämndens förslag till remissvar: 
Granskning av universitets arbete med 
kursvärderingar 
* GU-nämndens förslag till remissvar: PM 
inför remissbehandling av förslag till 
riktlinjer för kursutvärdering och 
kursvärdering vid Lunds universitet 
* Dekanus beslut: Uppdrag avseende 
utveckling av introduktionskurs till 
universitetsstudier, förlagd till Campus 
Helsingborg 
* Sammanfattning och kommentarer till 
inkomna redovisningar angående 
stimulansmedel för vidareutveckling på 
avancerad nivå. 
* Statistik gällande internationella 
masterprogram  
 
b) Kvalitetssamordnare 
*Rapport från kvalitetssamordnaren till 
Grundutbildningsnämndens sammanträde 
2010-10-04 
  - Diskussionsunderlag till strategimöte om  
studieavgifter 2010-09-10: Riktlinjer för 
strategisk hantering av stipendier 
  - Riskanalys studieavgifter 
  - PM: Löpande antagning av 
avgiftsskyldiga studenter till utbildningar 
som påbörjas vid Lunds universitet ht 2011 
 
c) Områdesstudievägledare 
 
d) Arbetslivskoordinator 
* Meddelanden från arbetslivskoordinatorn 
 
e) Studierektorsnätverket 
 
f) Studieinformatör 
* Meddelanden från studieinformatören till 
GU-nämnden 2010-10-04 


a)a)a)a) Åtta skriftliga meddelanden skickades ut med 
handlingarna till mötet. 
 
Ordförande redogör redogör redogör redogör för området HT:s inskickade 
svar gällande de remisser som rör lärarutbildningen 
och meddelar att det har avhållits ett möte på Språk- 
och litteraturcentrum där Eva Wiberg, Lynn Åkesson 
och Campus Helsingborgs tf rektor Christer Eldh 
medverkade. Syftet med mötet var att svara på 
personalens frågor gällande den planerade 
lärarutbildningen. 
 
Ordförande meddelarmeddelarmeddelarmeddelar att hon 23 september 
medverkat i en större delegation från Lunds 
universitet och Högskolan Kristianstad som varit på 
en hearing på Högskoleverket om de båda lärosätenas 
planerade lärarutbildning. Lärosätena svarade på 
frågor inför den kommande examensrättsprövningen. 
 
Jonas Josefsson kommer till sammanträdet. 
 
Sekreteraren meddelarmeddelarmeddelarmeddelar att områdesstyrelsens 
arbetsutskott har beslutat att skicka ut 
’’Sammanfattning och kommentarer till inkomna 
redovisningar angående stimulansmedel för 
vidareutveckling på avancerad nivå.” till de berörda 
institutionerna inom området samt 
studierektorsnätverket. 
 
Ordföranden meddelarmeddelarmeddelarmeddelar angående statistiken gällande 
internationella masterprogram att det finns förslag på 
att inom området göra riktade 
marknadsföringsinsatser inom Europa för att rekrytera 
internationella studenter. På LU centralt ligger fokus i 
stor utsträckning utanför Europa, d.v.s. på betalande 
studenter. 
 
b)b)b)b) En skriftlig rapport med bilagor från 
studieavgiftsmötet skickades ut med handlingarna. 
 
Hege Irene Markussen meddelarmeddelarmeddelarmeddelar att nästa 
strategimöte gällande studieavgifter kommer att äga 
rum 29 oktober. Kvalitetssamordnaren kommer att 
motta förslag till beslut på en rad av de punkter som 
tas upp i handlingarna innan nästa strategimöte. Det 
är relevant att diskutera område HT:s syn på dessa 
frågor, särskilt i förhållande till införandet av en 
eventuell bostadsgaranti för de betalande 
utlandsstudenter som läser minst 30 HP.  
 
c)c)c)c) Cajsa Sjöberg har anmält förhinder. 
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129 Information Information Information Information (forts.)(forts.)(forts.)(forts.)  
 
g) Övrigt 
* Arbetsutskottets remissvar: Granskning av 
universitets arbete med kursvärderingar 
(delades ut vid sammanträdet) 
* Arbetsutskottets remissvar: PM inför 
remissbehandling av förslag till riktlinjer för 
kursutvärdering och kursvärdering vid 
Lunds universitet (delades ut vid 
sammanträdet) 


d)d)d)d) En skriftlig rapport skickades ut med handlingarna. 
 
Mattias Persson meddelarmeddelarmeddelarmeddelar att ett mer preciserat 
bokslut från Hybrid 2010 nu har inkommit från 
HTS. Något bokslut har ännu inte inkommit från 
Lunds Samhällsvetarkår. 
 
e)e)e)e)    Jonas Josefsson meddelarmeddelarmeddelarmeddelar att en nätverksträff 
angående anonyma tentor planeras. 
 
Jonas Josefsson och Marita Ljunqvist har blivit 
inbjudna och kommer att medverka som experter vid 
en workshop med temat kursplaneskrivande inom den 
högskolepedagogiska fortsättningskurs som anordnas 
av CED. 
 
f)f)f)f) En skriftlig rapport skickades ut med handlingarna. 
 
Louice Cardell Hepp meddelarmeddelarmeddelarmeddelar att mycket arbete nu 
läggs på att förbereda gymnasieinformationsdagar och 
utbildningsmässor. 
 
g)g)g)g) Ordförande meddelarmeddelarmeddelarmeddelar att hon 1 oktober 
medverkade vid ett diskussionsmöte med de historisk-
filosofiska ämnena samt CTR om användningen av de 
stimulansmedel som området delat ut för 
kvalitetsarbete (500/HÅS) och ökning av antalet 
kontakttimmar. Diskussionerna var bra och givande. 
 
Två extra meddelanden delades utdelades utdelades utdelades ut:    arbetsutskottets 
remissvar gällande remissen ”Granskning av 
universitets arbete med kursvärderingar” och 
arbetsutskottets remissvar gällande remissen ”PM 
inför remissbehandling av förslag till riktlinjer för 
kursutvärdering och kursvärdering vid Lunds 
universitet”. 


      
130 Bordlagt ärende: Arkivering av Bordlagt ärende: Arkivering av Bordlagt ärende: Arkivering av Bordlagt ärende: Arkivering av 


litteraturlistorlitteraturlistorlitteraturlistorlitteraturlistor    
    
a) PM: Arkivering av litteraturlistor på 
kansli HT (Susanne Ewert) 
b) PM: Jämförelse mellan kursplaneserverns 
kursplaner och LUBAS (delades ut vid 
sammanträdet)    


Susanne Ewert föredrar föredrar föredrar föredrar ärendet. 
 
DiskussionDiskussionDiskussionDiskussion 
 
Grundutbildningsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar    
    
att att att att uppdra åt Susanne Ewert att skicka en förfrågan 
till område HT:s institutioner om hur de hanterar 
arkivering av beslutade och reviderade litteraturlistor. 
Som bilaga ska den befintliga mallen för 
litteraturlistor skickas med så att institutionerna kan 
redogöra för hur de använder sig av denna, samt 
inkomma med synpunkter inför en eventuell 
revidering av dokumentet. 
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130 Bordlagt ärende: Arkivering av Bordlagt ärende: Arkivering av Bordlagt ärende: Arkivering av Bordlagt ärende: Arkivering av 
litteraturlislitteraturlislitteraturlislitteraturlistortortortor (forts.) (forts.) (forts.) (forts.)    
 


Susanne Ewert delar utdelar utdelar utdelar ut PM ”Jämförelse mellan 
kursplaneserverns kursplaner och LUBAS” och 
föredrar föredrar föredrar föredrar ärendet. 
 
DiskussionDiskussionDiskussionDiskussion 
 
Grundutbildningsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar    
    
att att att att uppdra åt Susanne Ewert att kontakta Michael 
Olofsson angående frågan om vilka redaktionella 
ändringar som kan göras i kursplaner utan att ett nytt 
beslut om fastställande behöver göras. Detta gäller 
bland annat frågan om att skriva in 
fördjupningskoder. 
 
att att att att invänta svaret från Michael Olofsson samt 
resultatet av institutionernas pågående kvalitetsarbete 
(som ska redovisas senast 1 december) innan beslut 
fattas om hur arbetet ska fortsätta. 


         
131 Delrapport från arbetsgruppen för Delrapport från arbetsgruppen för Delrapport från arbetsgruppen för Delrapport från arbetsgruppen för 


utveckling av ny verksamhet inom det utveckling av ny verksamhet inom det utveckling av ny verksamhet inom det utveckling av ny verksamhet inom det 
kulturvetenskapliga fältet, med flera, vid kulturvetenskapliga fältet, med flera, vid kulturvetenskapliga fältet, med flera, vid kulturvetenskapliga fältet, med flera, vid 
Campus Helsingborg.Campus Helsingborg.Campus Helsingborg.Campus Helsingborg.    
    
Dnr HT 2010/366 G 11 
 
a) Progress Report: HT Courses and 
Educational Programs in Helsingborg 
(Thomas O’Dell) 
    


Thomas O’Dell redogörredogörredogörredogör för den bifogade 
delrapporten och arbetsgruppens pågående arbete. 
 
Tabellen över HÅS-fördelning på sidan 4 i rapporten 
kommer att revideras, bland annat kommer en kurs i 
arkeologi; arkeologi och tidsresenären, att tillkomma. 
Information om revideringen kommer att komma till 
nästa möte i grundutbildningsnämnden. 
 
Det är viktigt att garantera att det finns en gemensam 
plattform och struktur för att stödja område HT:s 
studenter vid Campus Helsingborg, bl.a. vad det 
gäller studievägledning och kontakt med lärare. Detta 
gäller särskilt som studenterna vid Campus jämfört 
med studenterna i Lund oftare kommer från 
studieovana hem. Det är också viktigt att hitta 
eldsjälar inom område HT som vill arbeta med 
utveckling av utbildning vid Campus Helsingborg 
samt att ett visst fokus läggs vid 
fortbildningsperspektivet och en anknytning till 
arbetsmarknaden. 
 
DiskussionDiskussionDiskussionDiskussion    
    
Idén förs fram om att planera ett av 
grundutbildningsnämndens möten under vårterminen 
2011 som ett heldagsmöte vid Campus Helsingborg. 
 
Ordförande konstaterarkonstaterarkonstaterarkonstaterar att det är viktigt att område 
HT:s nya utbildningsverksamhet vid Campus 
Helsingborg samordnas med område HT:s framtida 
organisation och struktur för lärarutbildningen vid 
Campus Helsingborg.    
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131 Delrapport från arbetsgruppen för Delrapport från arbetsgruppen för Delrapport från arbetsgruppen för Delrapport från arbetsgruppen för 
utveckling av ny verksamhet inom det utveckling av ny verksamhet inom det utveckling av ny verksamhet inom det utveckling av ny verksamhet inom det 
kulturvetenskapliga fältet, med flera, vid kulturvetenskapliga fältet, med flera, vid kulturvetenskapliga fältet, med flera, vid kulturvetenskapliga fältet, med flera, vid 
Campus Helsingborg.Campus Helsingborg.Campus Helsingborg.Campus Helsingborg. (forts.) (forts.) (forts.) (forts.)    
 


Grundutbildningsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar 
 
att att att att bjuda in Bodil Petersson och Fredrik Nilsson till 
nästa möte för att prata om idén att utveckla 
utbildning inom området ”European Borders and 
Regional Development”. 
 
Grundutbildningsnämnden föreslår föreslår föreslår föreslår 
områdesstyrelsens arbetsutskott att beslutaområdesstyrelsens arbetsutskott att beslutaområdesstyrelsens arbetsutskott att beslutaområdesstyrelsens arbetsutskott att besluta    
    
att att att att skapa en arbetsgrupp som hanterar frågan om 
område HT:s framtida organisering vid Campus 
Helsingborg. Arbetsgruppen bör bestå av en 
representant från områdesledningen, en 
studeranderepresentant, projektledare Thomas 
O’Dell, ekonomichef Jonas Sundin samt en 
representant från område HT:s 
studentstödsfunktioner. En förutsättning är också att 
Campus Helsingborgs rektor eller tf rektor ingår i 
gruppen. 
 
Ordförande konstaterar konstaterar konstaterar konstaterar att arbetet kan jämföras med 
skapandet av SOL-centrum eller Institutionen för 
kulturvetenskaper. 


         
132 Hantering av projektet ”Riktlinjer för Hantering av projektet ”Riktlinjer för Hantering av projektet ”Riktlinjer för Hantering av projektet ”Riktlinjer för 


beräkning av lärares arbetsinsatser inom beräkning av lärares arbetsinsatser inom beräkning av lärares arbetsinsatser inom beräkning av lärares arbetsinsatser inom 
utbildning på grundutbildning på grundutbildning på grundutbildning på grund---- och avancerad nivå  och avancerad nivå  och avancerad nivå  och avancerad nivå 
inom område HT.”inom område HT.”inom område HT.”inom område HT.”    
 
Dnr HT 2008/510 G 10 
 
a) Minnesanteckningar från gemensamt 
diskussionsmöte för verksamhetsnämnderna 
2010-08-23 
b) Redovisning av projektet ”Riktlinjer för 
beräkning av lärares arbetsinsatser inom 
utbildning på grund- och avancerad nivå 
inom område HT.” 
c) Förslag: Riktlinjer för beräkning av lärares 
arbetsinsatser på grund- och avancerad nivå 
inom området för humaniora och teologi 


Ordförande föredrarföredrarföredrarföredrar ärendet. 
 
Projektledaren har blivit sjukskriven och är därför 
förhindrad att arbeta vidare med projektet. 
 
DiskussionDiskussionDiskussionDiskussion 
 
Grundutbildningsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar    
    
attattattatt uppdra åt en arbetsgrupp bestående av Jonas 
Josefsson, Marita Ljunqvist, Hege Irene Markussen, 
GU-nämndens sekreterare, Louice Cardell Hepp och 
en studeranderepresentant att arbeta vidare med 
projektet, med stöd av övriga i nämnden. 
 
Grundutbildningsnämnden konstaterar konstaterar konstaterar konstaterar att målet är 
att komma fram så långt i arbetet att ett förslag till 
beslut kan skickas ut på remiss innan terminens slut. 
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133 Användningen av medel när det gäller de Användningen av medel när det gäller de Användningen av medel när det gäller de Användningen av medel när det gäller de 
områdesgemensamma kostnaderna för områdesgemensamma kostnaderna för områdesgemensamma kostnaderna för områdesgemensamma kostnaderna för 
marknadsföring av områdets program och marknadsföring av områdets program och marknadsföring av områdets program och marknadsföring av områdets program och 
kurserkurserkurserkurser    
 
a) Protokollsutdrag från områdesstyrelsens 
arbetsutskott 2010-09-01, §314    


Louice Cardell Hepp föredrarföredrarföredrarföredrar ärendet. 
 
Kostnader för LU-centralt producerade kataloger 
kommer att belasta budgetposten med ca. 300 000 kr. 
Även kostnader som härrör sig till 
gymnasieinformationsdagarna kommer att belasta 
posten. Det finns därmed redan planer för hur 
medlen ska nyttjas. 
 
Grundutbildningsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar    
    
att att att att uppdra åt Louice Cardell Hepp att göra en 
inventering av nationell och internationell 
marknadsföring som görs av område HT:s 
institutioner. 
 
att att att att uppdra åt Louice Cardell Hepp att ta fram förslag 
till möjliga marknadsföringsstrategier på 
områdesnivån. 


         
134 Analys av genomströmningen i Analys av genomströmningen i Analys av genomströmningen i Analys av genomströmningen i 


utbildningen på grundutbildningen på grundutbildningen på grundutbildningen på grund---- och avancerad  och avancerad  och avancerad  och avancerad 
nivå vid Området för humaniora och nivå vid Området för humaniora och nivå vid Området för humaniora och nivå vid Området för humaniora och 
teologiteologiteologiteologi 
 
Dnr HT 2010/324 G 10 
 
a) Förfrågan inklusive bilagor som skickats 
ut till institutionerna (svarstiden förlängdes 
till 2010-09-15) 
b) Skrivelse: Att förebygga 
studiemisslyckanden (utskickad till 
institutionerna 2010-09-06) 
c) Institutionernas analyser 


Ordförande och sekreteraren föredrar föredrar föredrar föredrar ärendet. 
 
DiskussiDiskussiDiskussiDiskussionononon 
 
Grundutbildningsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar    
    
att att att att uppdra åt sekreteraren att göra en 
sammanställning av institutionernas föreslagna och 
planerade åtgärder för förbättrad genomströmning 
inom de ämnen som ligger under 
genomströmningssnittet på 73%. Sammanställningen 
ska skickas till budgetberedningen. 
 
att att att att uppdra åt en arbetsgrupp bestående av GU-
nämndens sekreterare, en studeranderepresentant 
(Jonna Engström), Hege Irene Markussen och Louice 
Cardell Hepp att arbeta fram en större 
sammanställning och analys av de svar som kommit in 
från institutionerna. Det finns även möjlighet för 
andra i nämnden att delta i arbetet. 


      
135 Höstens arbeteHöstens arbeteHöstens arbeteHöstens arbete    


    
a) Bilaga GUN 2010-10-04 §135 (skickades 
ut per e-post 2010-10-01)    


Ordförande och sekreteraren föredrarföredrarföredrarföredrar ärendet. 
 
Grundutbildningsnämnden går igenom den lista som 
skickats ut. 
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135 Höstens arbete (forts.)Höstens arbete (forts.)Höstens arbete (forts.)Höstens arbete (forts.)    
 


Grundutbildningsnämnden konstaterar konstaterar konstaterar konstaterar att de flesta 
av de åtgärder och projekt som beslutats om i 
grundutbildningsnämndens konkretiserade 
handlingsplan för 2010 och på 
grundutbildningsnämndens möten antingen är 
genomförda eller pågående samt att vissa av 
åtgärderna förutsätter att det först fattas beslut på 
högre instanser såsom HSV och LU centralt. 
 
Grundutbildningsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar    
    
att att att att de konkreta åtgärderna för 2010 gällande mål nr. 
4 ”Examinationens relevans” och mål nr. 5 ”Riktlinjer 
för examensarbeten” ska genomföras först 2011, då 
HSV och LU centralt har fattat relevanta beslut om 
kvalitetsmetodik. 
 
attattattatt    de konkreta åtgärderna för 2010 gällande mål nr. 
10 ”Riktlinjer för rutiner vid omtentamen och 
uppsamlingstentamen” och mål nr. 13 ”Obligatorisk 
undervisning” inte är högsta prioritet och att 
genomförandet kan vänta till 2011. 
    
att att att att uppdra åt sekreteraren att ta kontakt med Arthur 
Holmer angående uppföljning av 2009 års verksamhet 
och de konkreta åtgärderna för 2010 gällande mål nr. 
9 ”SI-handledning vid uppsatsskrivning”. 
 
att att att att uppdra åt sekreteraren att ta kontakt med Carlos 
Tuesta-Soldevilla angående de konkreta åtgärderna för 
2010 gällande mål nr. 12 ”Organisera utbildningen 
för att internationella och svenska studenter ska 
mötas”. 
 
att att att att med vissa justeringar godkänna den preliminära 
planering av höstens sammanträden som tagits fram 
av ordföranden och sekreteraren. 


      
136 ÖvrigtÖvrigtÖvrigtÖvrigt Inga övriga frågor. 
 
Vid protokollet 
 
 
Ida Andersson   
 
Justerat 
 
 
 
 
Eva Wiberg Marita Ljungqvist 
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Området för humaniora och teologi  Sammanträdestid 
Grundutbildningsnämnden  2010-09-07 klockan 09.00 – 12.05 
 
 
 
Närvarande lNärvarande lNärvarande lNärvarande ledamöteredamöteredamöteredamöter    Jonna Engström studeranderepresentant ej del av §112 
    Jonas Josefsson universitetsadjunkt  
        Frida Petersson studeranderepresentant t.o.m. del av §118 
    Daniel Strömholm studeranderepresentant t.o.m. §119 
        Eva Wiberg docent, prodekanus ordförande 
       
       
Frånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöter    Marita Ljungqvist universitetslektor annat sammanträde 
    Magnus Wikdahl universitetslektor sjukdom 
       
       
Övriga Övriga Övriga Övriga närvarandenärvarandenärvarandenärvarande    Ida Andersson fakultetssekreterare sekreterare 
    Louice Cardell Hepp studieinformatör  
    Hege Irene Markussen kvalitetssamordnare  
    Mattias Persson arbetslivskoordinator  
    Cajsa Sjöberg områdesstudievägledare t.o.m. §113 
    Kenneth Holmqvist teknisk chef, humlab §113 
       
       
 
 
§ Ärende Beslut 


 
108 Utseende av justeringspersonUtseende av justeringspersonUtseende av justeringspersonUtseende av justeringsperson    Jonna Engström utses till justeringsperson. 
      
109 Fastställande av dagordningFastställande av dagordningFastställande av dagordningFastställande av dagordning    Dagordningen fastställsfastställsfastställsfastställs i utsänt skick. 


 
§115 blir §113§115 blir §113§115 blir §113§115 blir §113    på grund av extern föredragande. 
§113 blir §114§113 blir §114§113 blir §114§113 blir §114    
§114 blir §115§114 blir §115§114 blir §115§114 blir §115    


      
110 Föregående mötesprotokollFöregående mötesprotokollFöregående mötesprotokollFöregående mötesprotokoll    


 
a) Protokoll från 2010-06-01 


Ordförande föredrarföredrarföredrarföredrar protokollet. 
 
Grundutbildningsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar    
    
att att att att lägga protokollen från nämndens möten 2010-06-
01 till handlingarna. 


      
111 InformationInformationInformationInformation    


a) Information 
 
Minnesanteckningar från gemensamt 
nämndssammanträde 2010-08-23 (i) 
 
 
 
 
 
 
 
forts. nästa sidaforts. nästa sidaforts. nästa sidaforts. nästa sida    


a)a)a)a) Femton skriftliga meddelanden skickades ut med 
handlingarna till mötet. 
 
Ordförande meddelarmeddelarmeddelarmeddelar med anledning av meddelande 
(i) att förslaget till riktlinjer för beräkning av lärares 
arbetsinsatser kommer att bearbetas ytterligare och ska 
bland annat kompletteras med ett avsnitt om 
distansutbildning. Ärendet kommer förhoppningsvis 
upp vid nästa GU-nämndsmöte. 
 
Ett extra meddelande delades ut gällande 
pressmeddelande från Högskoleverket om studenters 
sjunkande prestationer kopplat till distansutbildning. 







LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 2(8) 
Området för humaniora och teologi 
Grundutbildningsnämnden 2010-09-07 
 
   
§ Ärende Beslut 


 


) 


111 Information (forts.)Information (forts.)Information (forts.)Information (forts.)    
    
Plan för breddad rekrytering (ii) 
Dnr HT 2010/322 
* Protokollsutdrag från Områdesstyrelsen 
2010-06-16, §133 
* Angående: Plan för breddad rekrytering 
vid Området för humaniora och teologi 
* Länk till plan för breddad rekrytering 
(bifogas inte i pappersform): 
http://www.ht.lu.se/upload/LUPDF/HT/o
mradeht/policydok_planer/Handlplan_bred
drekr100616.pdf  
 
Plan för studentrekrytering (iii) 
Dnr HT 2010/321 
* Protokollsutdrag från Områdesstyrelsen 
2010-06-16, §132 
* Angående: Plan för studentrekrytering vid 
Området för humaniora och teologi 
* Plan för studentrekrytering vid Området 
för humaniora och teologi 
 
Byte av ämnesnamnet pressvetenskap till 
mediehistoria (iv) 
Dnr HT 2010/218 
* Prodekanus beslut: Huvudområde 
mediehistoria 
* Protokollsutdrag från arbetsutskottet 
2010-06-02, §270 
* Förslag om byte av ämnesnamnet 
pressvetenskap till mediehistoria 
(Institutionen för kommunikation och 
medier) 
 
Protokollsutdrag från områdesstyrelsen 2010-
06-16, §134 ”Anhållan om ändring av 
huvudämnen för Europaprogrammen” (v) 
Dnr HT 2010/281 
    
Inbjudan: Pedagogiska priser läsåret 
2010/2011 (vi) 
Dnr LS 2010/439 
    
Beslut: Arbetsgrupp för utveckling av ny 
verksamhet inom det kulturvetenskapliga 
fältet, med flera, vid Campus Helsingborg (vii) 
Dnr HT 2010/366 G 11 
 
 
 
 
forts. nästa sidaforts. nästa sidaforts. nästa sidaforts. nästa sida    


Ordföranden meddelarmeddelarmeddelarmeddelar att utvecklingsrådet har sitt 
första sammanträde för hösten under eftermiddagen 7 
september och att man bland annat kommer att ta 
upp frågan om handlingsplanen för kvalitetsarbetet. 
Mer information kommer till nästa möte. 
 
Ordföranden meddelarmeddelarmeddelarmeddelar att GU-nämnden har fått i 
uppdrag av områdesstyrelsens arbetsutskott att se över 
användningen av medel när det gäller de 
områdesgemensamma kostnaderna för 
marknadsföring av områdets program och kurser. Att 
medlen kommer till användning är särskilt viktigt 
med tanke på framtida rekrytering av internationella 
studenter. 
 
Ordföranden kommenterarkommenterarkommenterarkommenterar angående meddelande 
(xv) att beslutet om inrättande av huvudområdet 
mellanösternstudier på avancerad nivå blev 
brådskande då Centrum för mellanösternstudier 
startar programmet denna höst. 
 
b)b)b)b) Hege Irene Markussen meddelarmeddelarmeddelarmeddelar    angående 
meddelande (xii) att HSV ännu inte redovisat något 
angående det nya kvalitetssäkringssystemet. LU håller 
på att ta fram en universitetsgemensam metodik för 
kvalitetssäkring av examination. CED är delaktiga i 
detta arbete och en första delrapport är klar, som 
framförallt pekar på att det är viktigt att integrera 
andra resultat än examensarbeten i 
kvalitetssärkringsmetodiken. En annan aspekt är att 
LU måste bli bättre på att arkivera och dokumentera 
utbildningsverksamheten. Varje fakultet ska ha sin 
egen del i rapporten och ett första utkast från område 
HT är inlämnat av den dåvarande 
kvalitetssamordnaren Carla Cariboni Killander. Hege 
arbetar med detta för Område HT:s räkning. 
 
Institutionen för kulturvetenskaper har kontaktat 
kvalitetssamordnaren och meddelat att man arbetar 
vidare med kandidatprogrammet i digitala kulturer 
men att man inte avser att utveckla humanistisk 
informatik till en kandidatutbildning. 
 
Det finns ännu ingen beslutad utbildningsplan för 
masterprogrammet i mellanösternstudier som ges vid 
Centrum för mellanösternstudier inom det s.k. 10:e 
området. Det är område HT som, enligt avtal med 
rektor, kvalitetssäkrar utbildningarna inom Centrum 
för mellanösternstudier. 
 
Det kommer att vara en pedagogisk 
inspirationskonferens 21 september, som anordnas av 
Område HT:s högskolepedagogiska utvecklingsgrupp. 
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Området för humaniora och teologi 
Grundutbildningsnämnden 2010-09-07 
 
   
§ Ärende Beslut 


 


) 


111 Information (fortsInformation (fortsInformation (fortsInformation (forts....))))    
    
Distansutbildningens förutsättningar, uppdrag 
från Regeringen till HSV (viii) 
Dnr HT 2010/375 
* E-post från projektledare Ebba 
Ossiannilsson 
* Brev från Högskoleverket: ”Hur ser ert 
arbete med distansutbildningen ut?” 
* Område HT:s svar på förfrågan 
 
Rektors beslut: Handlingsplan för 
internationalisering 2010-2011 (ix) 
Dnr LS 2010/499 
    
Rektors beslut: Studieavgifter för utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå (x) 
Dnr LS 2010/472 
    
E-post från Lena Örnberg: Studeiavgifter: 
Pågående arbete (xi) 
    
Regeringsbeslut: Uppdrag till högskoleverket 
om kvalitetsutvärdering av utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå (xii) 
 
Pressmeddelande från HSV: Nytt högskoleprov 
lanseras nästa höst (xiii) 
 
Kallelse till Utvecklingsrådet 9 juni (xiv) 
 
Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2010-08-
25, §308 ”Inrättande av huvudområdet 
Mellanösternstudier på avancerad nivå” (xv) 
Dnr HT 2010/392 
 
Pressmeddelande från Högskoleverket:  
”Högskoleverket har tittat närmare på 
studenternas sjunkande prestationer: Den stora 
ökningen av distansstudenter trolig orsak” 
(extra bilaga, delades ut vid sammanträdet) 
 
b) Kvalitetssamordnare 
c) Områdesstudievägledare 
d) Arbetslivskoordinator 
e) Studierektorsnätverket 
f) Studieinformatör 
g) Övrigt 
    


c)c)c)c) Cajsa Sjöberg har inget nytt att meddela. 
 
d)d)d)d) Mattias Persson meddelarmeddelarmeddelarmeddelar att LU nu har skickat in 
enkätsvaret till uppföljningen av rapporten Studier – 
karriär – hälsa – en utvärdering av högskolornas arbete 
med studievägledning, karriärvägledning och 
studenthälsovård. Mattias var involverad i den del av 
svaret som gällde studie- och karriärvägledning. HSV 
betonar att studievägledare som har uppgiften på 
deltid bör ha tillräckligt stort tjänsteutrymme för 
kompetensutveckling. Detta aktualiserar behovet av 
tid för kompetensutveckling på område HT. Det vore 
exempelvis önskvärt att skicka någon från 
studievägledarnätverket på den årligt återkommande 
nationella studievägledarkonferensen, vilket inte sker 
idag. Område HT har förhållandevis många 
studievägledaretjänster; totalt 11 helårsekvivalenter. 
Det är dock svårt att göra jämförelser mellan 
fakulteterna eftersom till exempel mängden 
studievägledning varierar från tjänst till tjänst. 
Riktlinjer för studievägledarnas arbete finns på 
områdesnivå, men endast i undantagsfall på 
institutionsnivå.  
 
e)e)e)e) Jonas Josefsson meddelarmeddelarmeddelarmeddelar att 
Studierektorsnätverkets internat HT10 äger rum på 
Åkersberga  26-27 oktober. Temat för internatet är 
utvärdering. 
 
f)f)f)f) Louice Cardell Hepp meddelarmeddelarmeddelarmeddelar att man centralt 
inom LU gör satsningar på rekrytering av 
internationella studenter, bl.a. genom produktion av 
kataloger. Diskussioner pågår om hur område HT kan 
utveckla och anpassa sin marknadsföring i detta 
avseende. 
 
Examenshögtiden planeras och 65 studenter har 
anmält att de vill fira sin examen, vilket är rekord. 
 
g)g)g)g) Frida Petersson meddelarmeddelarmeddelarmeddelar att hon fått uppdraget 
att inventera LADOK-listan och att detta arbete nu är 
färdigt. En sammanställning av de generella 
problemen ska skrivas. Det finns fler timmar kvar av 
de tilldelade timmarna och Frida är beredd att 
fortsätta och ta nästa steg i arbetet. 
 
Jonna Engström meddelar meddelar meddelar meddelar att HTS har haft sin första 
novischvecka någonsin. Deltagandet var över 
förväntan då 88 studenter deltog. Val av kursombud 
på utbildningarna kommer att påbörjas nästa vecka. 
Medlemsrekryteringen till HTS efter kårobligatoriets 
slopande går över förväntan. Studentorganisationerna 
kommer att skicka ut en gemensam rapport gällande 
medlemsrekrytering i mitten av oktober. 
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§ Ärende Beslut 


 


) 


112 Remiss: Ledningsorganisation avseende Remiss: Ledningsorganisation avseende Remiss: Ledningsorganisation avseende Remiss: Ledningsorganisation avseende 
ämneslärarutbildning Högskolan ämneslärarutbildning Högskolan ämneslärarutbildning Högskolan ämneslärarutbildning Högskolan 
KKKKristianstad ristianstad ristianstad ristianstad –––– Lunds universitet Lunds universitet Lunds universitet Lunds universitet    
 
Dnr HT 2010/396 A 10 
 
a) Förslag: Ledningsorganisation avseende 
ämneslärarutbildning Högskolan 
Kristianstad – Lunds universitet 
b) Ansökan om rätt att utfärda 
ämneslärarexamen 
c) Protokollsutdrag från arbetsutskottet 
2010-08-25, §302 
    


Ordföranden föredrarföredrarföredrarföredrar ärendet. Ordföranden sitter i 
referensgruppen för ämneslärarutbildningen. Deadline 
för att svara på remissen är 15 september. AU har, 
efter att ha inhämtat synpunkter från prefektforum, 
gett Eva Wiberg i uppdrag att efter beredning i GU-
nämnden avge områdets yttrande. Institutionerna har 
blivit ombedda att inkomma med synpunkter. 
 
Jonna Engström lämnar sammanträdet. 
 
DiskussionDiskussionDiskussionDiskussion    
    
Grundutbildningsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar 
 
attattattatt ytterligare synpunkter kan skickas till nämndens 
sekreterare senast fredagen den 10 september. 
 
att att att att uppdra åt ordförande att inarbeta 
grundutbildningsnämndens synpunkter i yttrandet 
utifrån diskussionen med hjälp av nämndens 
sekreterare. 
 
Jonna Engström kommer tillbaka till  sammanträdet. 


         
113 UtbilUtbilUtbilUtbildning inom Humanistlaboratorietdning inom Humanistlaboratorietdning inom Humanistlaboratorietdning inom Humanistlaboratoriet    


    
a) Minnesanteckningar från sammanträde 
med styrelsen för infrastrukturenheterna 
2010-05-24 
b) Humanistlaboratoriets uppdrag – 
diskussionsunderlag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
forts. nästa sidaforts. nästa sidaforts. nästa sidaforts. nästa sida    


Ordförande föredrarföredrarföredrarföredrar ärendet. 
 
Kenneth Holmqvist beskriverbeskriverbeskriverbeskriver 
utbildningsverksamheten inom Humanistlaboratoriet. 
Frågan handlar i korthet om hur 
Humanistlaboratoriet ska få ersättning för sin 
utbildningsverksamhet och om detta i så fall ska ske i 
form av ett särskilt utbildningsuppdrag. I dagsläget 
har Humanistlaboratoriet kostnader för 
verksamheten, men inga inkomster. 
 
DiskussionDiskussionDiskussionDiskussion 
 
Det handlar för det första om finansiering av de fem 
kurser som ges helt inom ramen för 
Humanistlaboratoriet. Det bör eventuellt sättas en 
prislapp för kurserna och de bör eventuellt 
medfinansieras från Humanistlaboratoriet. Något 
utbildningsbidrag bör inte utgå då det inte finns några 
extra HÅS att dela ut eftersom området redan 
överproducerar utbildningsplatser och inte får 
ersättning för detta. 
 
Det handlar för det andra också om att värna de 
småkurser som ges inom laboratoriet, som har 
karaktären av infrastrukturverksamhet. 
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§ Ärende Beslut 


 


) 


113 UtbUtbUtbUtbilililildning inom Humanistlaboratoriet dning inom Humanistlaboratoriet dning inom Humanistlaboratoriet dning inom Humanistlaboratoriet 
(forts.)(forts.)(forts.)(forts.)    


 
Grundutbildningsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar 
 
attattattatt uppdra åt en grupp bestående av Marianne 
Gullberg, Kenneth Holmqvist, Nalini Surender och 
Ida Andersson att utifrån GU-nämndens diskussion 
utreda möjligheterna för ersättning för 
Humanistlaboratoriets utbildningsverksamhet samt ta 
fram ett förslag som presenteras vid näste GU-
nämndsmöte. 
 
att att att att inhämta synpunkter från 
forskarutbildningsnämnden då de flesta kurserna 
inom humanistlaboratoriet är forskningsförberedande. 
 
Cajsa Sjöberg lämnar sammanträdet. 


         
114 Remiss: Geografisk organisation av Remiss: Geografisk organisation av Remiss: Geografisk organisation av Remiss: Geografisk organisation av 


ämneslärarutbildningen och fördelningen ämneslärarutbildningen och fördelningen ämneslärarutbildningen och fördelningen ämneslärarutbildningen och fördelningen 
av arav arav arav arbetsuppgifter mellan lärosätenabetsuppgifter mellan lärosätenabetsuppgifter mellan lärosätenabetsuppgifter mellan lärosätena    
 
Dnr HT 2010/395 A 10 
 
a) Förslag: Geografisk organisation av 
ämneslärarutbildningen och fördelningen av 
arbetsuppgifter mellan lärosätena. 
b) Protokollsutdrag från arbetsutskottet 
2010-08-25, §303 
 


Ordförande föredrarföredrarföredrarföredrar ärendet. Deadline för att svara 
på remissen är 15 september. AU har, efter att ha 
inhämtat synpunkter från prefektforum, gett Eva 
Wiberg i uppdrag att efter beredning i GU-nämnden 
avge områdets yttrande. Institutionerna har blivit 
ombedda att inkomma med synpunkter och Språk- 
och litteraturcentrum kommer att inkomma med 
skriftliga synpunkter. 
 
DiskussionDiskussionDiskussionDiskussion    
    
Grundutbildningsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar 
 
attattattatt ytterligare synpunkter kan skickas till nämndens 
sekreterare senast fredagen den 10 september; 
 
att att att att uppdra åt ordförande att inarbeta 
grundutbildningsnämndens synpunkter i yttrandet 
utifrån diskussionen med hjälp av nämndens 
sekreterare. 


      
115 Förfrågan om yttFörfrågan om yttFörfrågan om yttFörfrågan om yttrande från Område HT: rande från Område HT: rande från Område HT: rande från Område HT: 


Anhållan från Institutionen för Anhållan från Institutionen för Anhållan från Institutionen för Anhållan från Institutionen för 
kulturvetenskaper, avd. Etnologi om kulturvetenskaper, avd. Etnologi om kulturvetenskaper, avd. Etnologi om kulturvetenskaper, avd. Etnologi om 
särskilt urval till kursen Folkloristisk särskilt urval till kursen Folkloristisk särskilt urval till kursen Folkloristisk särskilt urval till kursen Folkloristisk 
uppsats 15hp (ETNB05)uppsats 15hp (ETNB05)uppsats 15hp (ETNB05)uppsats 15hp (ETNB05)    
    
Dnr HT 2010/329 
    
a) Förfrågan inklusive bilagor från Eva 
Piculell, antagningsnämnden 


Sekreteraren föreföreföreföredrardrardrardrar ärendet. 
 
Intensiv diskussionIntensiv diskussionIntensiv diskussionIntensiv diskussion    
 
Grundutbildningsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar 
 
attattattatt uppdra åt sekreteraren att kontakta juridiska 
enheten för att utröna huruvida ett urval som grundar 
sig på att i första hand ta in studenter som fått betyget 
väl godkänt på den första kursen i utbildningen kan 
utgöra någon form av prejudikat och därefter åter ta 
upp ärendet i grundutbildningsnämnden. 
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§ Ärende Beslut 


 


) 


116 Remiss: PM inför remissbehandling av Remiss: PM inför remissbehandling av Remiss: PM inför remissbehandling av Remiss: PM inför remissbehandling av 
förslag till riktlinjer för kursvärdering och förslag till riktlinjer för kursvärdering och förslag till riktlinjer för kursvärdering och förslag till riktlinjer för kursvärdering och 
kursutvärdering vid Lunds universitetkursutvärdering vid Lunds universitetkursutvärdering vid Lunds universitetkursutvärdering vid Lunds universitet    
 
Dnr HT 2010/342 G 30 
 
a) Remiss samt remissmissiv som skickats ut 
till Område HT:s institutioner 
b) Protokollsutdrag från arbetsutskottet 
2010-06-23, §289 
c) Grundutbildningsnämndens förslag till 
svar på remissen. 


Ordförande föredrarföredrarföredrarföredrar ärendet. 
 
DiskussionDiskussionDiskussionDiskussion 
 
Grundutbildningsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar 
 
attattattatt uppdra åt en arbetsgrupp bestående av Hege Irene 
Markussen, Frida Petersson, Marita Ljunqvist och 
Jonas Josefsson att ta fram ett förslag till svar på 
remissen utifrån nämndens diskussion. Förslaget 
skickas till nämndens sekreterare som skickar vidare 
det till områdesstyrelsens arbetsutskott. 
Institutionerna kommer att avge egna yttranden som 
skickas in tillsammans med områdets svar. 
 
Grundutbildningsnämnden föreslår föreslår föreslår föreslår 
områdesstyrelsens arbetsutskott att beslutaområdesstyrelsens arbetsutskott att beslutaområdesstyrelsens arbetsutskott att beslutaområdesstyrelsens arbetsutskott att besluta    
    
attattattatt fastställa remissvaret enligt 
grundutbildningsnämndens förslag. 


      
117 Remiss: Granskning av universitetets Remiss: Granskning av universitetets Remiss: Granskning av universitetets Remiss: Granskning av universitetets 


arbete med kursvärderingararbete med kursvärderingararbete med kursvärderingararbete med kursvärderingar    
 
Dnr HT 2010/370 G 30 
 
a) Granskning av universitetets arbete med 
kursvärderingar (internrevisionen) 
b) Riktlinjer för kursvärderingar inom HT-
området 
c) Grundutbildningsnämndens förslag till 
svar på remissen 


Ordförande föredrarföredrarföredrarföredrar ärendet. 
 
Grundutbildningsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar 
 
attattattatt uppdra åt en arbetsgrupp bestående av Hege Irene 
Markussen, Frida Petersson, Marita Ljunqvist och 
Jonas Josefsson att ta fram ett förslag till svar på 
remissen. Förslaget skickas till nämndens sekreterare 
som skickar vidare det till områdesstyrelsens 
arbetsutskott. 
 
Grundutbildningsnämnden föreslår föreslår föreslår föreslår 
områdesstyrelsens arbetsutskott att beslutaområdesstyrelsens arbetsutskott att beslutaområdesstyrelsens arbetsutskott att beslutaområdesstyrelsens arbetsutskott att besluta    
    
attattattatt fastställa remissvaret enligt 
grundutbildningsnämndens förslag. 


      
118 Huvudområden och specialiseringar på Huvudområden och specialiseringar på Huvudområden och specialiseringar på Huvudområden och specialiseringar på 


grundgrundgrundgrund---- och avancerad nivå vid området  och avancerad nivå vid området  och avancerad nivå vid området  och avancerad nivå vid området 
för humaniora och teologi (svenska och för humaniora och teologi (svenska och för humaniora och teologi (svenska och för humaniora och teologi (svenska och 
engelska benämningar)engelska benämningar)engelska benämningar)engelska benämningar)    
 
Dnr HT 2010/68 
    
a) Förslag: Huvudområden och 
specialiseringar på grund- och avancerad 
nivå vid området för humaniora och teologi 
(svenska och engelska benämningar) 
b) Kommentarer från institutionerna 
 
    
forts. nästa sidaforts. nästa sidaforts. nästa sidaforts. nästa sida    


Hege Irene Markussen föredrar föredrar föredrar föredrar ärende §118 och 
§119 
 
DiskussionDiskussionDiskussionDiskussion    
    
Frida Petersson lämnar sammanträdet. 
    
Grundutbildningsnämnden konstaterarkonstaterarkonstaterarkonstaterar att Språk- 
och litteraturcentrums synpunkter på dokumentet 
inkom efter det att tidsfristen för synpunkter gått ut 
och att arbetsutskottet därför får ta ställning till dessa. 
 
Grundutbildningsnämnden beslutar beslutar beslutar beslutar om följande 
ändringar till förslaget till områdesstyrelsens 
arbetsutskott 
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§ Ärende Beslut 


 


) 


118 Huvudområden och specialiseringar på Huvudområden och specialiseringar på Huvudområden och specialiseringar på Huvudområden och specialiseringar på 
grundgrundgrundgrund---- och avancerad nivå vid området  och avancerad nivå vid området  och avancerad nivå vid området  och avancerad nivå vid området 
för humaniora och teologi (svenska och för humaniora och teologi (svenska och för humaniora och teologi (svenska och för humaniora och teologi (svenska och 
engelska benämningar)engelska benämningar)engelska benämningar)engelska benämningar) (forts.) (forts.) (forts.) (forts.)    
 
c) Grundutbildningsnämndens förslag: 
Huvudområden och specialiseringar på 
grund- och avancerad nivå vid området för 
humaniora och teologi (svenska och engelska 
benämningar) 


att att att att Humanistisk informatik ska utgå från listan; 
attattattatt specialiseringarna Arkeologi, Historisk arkeologi, 
Antikens kultur och samhällsliv samt Historisk 
osteologi ska föras in under Arkeologi och antikens 
historia på avancerad nivå; 
attattattatt Öst- och centraleuropakunskap ska utgå från listan 
på avancerad nivå under Historiska institutionen. 
    
Grundutbildningsnämnden föreslår föreslår föreslår föreslår 
områdeområdeområdeområdesstyrelsens arbetsutskott att beslutasstyrelsens arbetsutskott att beslutasstyrelsens arbetsutskott att beslutasstyrelsens arbetsutskott att besluta    
    
attattattatt fastställa ”Huvudområden och specialiseringar på 
grund- och avancerad nivå vid området för humaniora 
och teologi (svenska och engelska benämningar)” 
enligt grundutbildningsnämnden förslag. 


      
118.5 PrincipdiskusPrincipdiskusPrincipdiskusPrincipdiskussion om sion om sion om sion om 


huvudområdesfrågorhuvudområdesfrågorhuvudområdesfrågorhuvudområdesfrågor    
Intensiv diskussionIntensiv diskussionIntensiv diskussionIntensiv diskussion 
 
Frågan väcks om dokumentet ”Utbildningsområden 
på grund- och avancerad nivå vid området för 
Humaniora och teologi (svenska och engelska 
benämningar)” bör finnas eller ej. 
 
Grundutbildningsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar 
 
atatatattttt uppdra åt Hege Irene Markussen att, tillsammans 
med en arbetsgrupp som hon på eget beslut knyter till 
sig, ta fram ett förslag på definitioner på och riktlinjer 
för benämningarna huvudområde, specialisering och 
biämne. 


      
119 Utbildningsområden på grunUtbildningsområden på grunUtbildningsområden på grunUtbildningsområden på grundddd---- och  och  och  och 


avancerad nivå vid området för avancerad nivå vid området för avancerad nivå vid området för avancerad nivå vid området för 
Humaniora och teologi (svenska och Humaniora och teologi (svenska och Humaniora och teologi (svenska och Humaniora och teologi (svenska och 
engelska benämningar)engelska benämningar)engelska benämningar)engelska benämningar)    
 
Dnr HT 2010/68 
 
a) Förslag: Utbildningsområden på grund- 
och avancerad nivå vid området för 
Humaniora och teologi (svenska och 
engelska benämningar)    


Grundutbildningsnämnden beslutarbeslutarbeslutarbeslutar    
    
att att att att bordlägga ärendet. 
 
Daniel Strömholm lämnar sammanträdet. 


      







LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 8(8) 
Området för humaniora och teologi 
Grundutbildningsnämnden 2010-09-07 
 
   
§ Ärende Beslut 


 


) 


120 Uppdrag från områdesstyrelsen att se över Uppdrag från områdesstyrelsen att se över Uppdrag från områdesstyrelsen att se över Uppdrag från områdesstyrelsen att se över 
dokumentet om områdets olika typer av dokumentet om områdets olika typer av dokumentet om områdets olika typer av dokumentet om områdets olika typer av 
kurserkurserkurserkurser    
 
a) Protokollsutdrag från Områdesstyrelsen 
2010-05-19, §120 
b) Angående område HTs kursutbud på 
grundnivå (beslut i Områdesstyrelsen 2008-
06-18)    


Grundutbildningsnämnden är inte längre beslutsmässig. 
 
Ordföranden föredrarföredrarföredrarföredrar ärendet. 
 
DiskussionDiskussionDiskussionDiskussion 
 
Mötesdeltagarna konstaterarkonstaterarkonstaterarkonstaterar att det bör skapas en 
grupp för översyn av dokumentet, som leds av 
kvalitetssamordnaren. 
 
Hanteringen av ärendet kommer via ordföranden och 
sekreteraren att komma upp för beslut per capsulam  beslut per capsulam  beslut per capsulam  beslut per capsulam 
via e-post. 


      
121 Redovisningar: Stimulansmedel för Redovisningar: Stimulansmedel för Redovisningar: Stimulansmedel för Redovisningar: Stimulansmedel för 


vidareutveckling av utbildning på vidareutveckling av utbildning på vidareutveckling av utbildning på vidareutveckling av utbildning på 
avancerad nivåavancerad nivåavancerad nivåavancerad nivå    
    
Dnr HT 2009/141 
    
a) Missiv: Stimulansmedel för 
vidareutveckling av utbildning på avancerad 
nivå 
b) Redovisningar 
c) Ekonomisk redovisning från projekt 6 
(delades ut vid sammanträdet)    


Ordförande och sekreteraren föredrarföredrarföredrarföredrar ärendet. Någon 
redovisning från projekt 7 har ännu inte inkommit. 
 
Ekonomisk redovisning från projekt 6 delas ut. 
 
Sekreteraren kommer på uppdrag av nämndens 
ordförande att sammanställa redovisningarna och 
rapportera denna sammanställning till 
områdesstyrelsens arbetsutskott. 


      
122 EQ 11EQ 11EQ 11EQ 11    


    
a) E-post: Förslag från område HT på 
ledamöter i den externa bedömargruppen för 
EQ11 


Ordförande meddelar meddelar meddelar meddelar att Per-Markku Ristilammi 
kommer att sitta i den externa bedömargruppen för 
EQ 11 och att mer information om EQ 11 kommer 
på nästa möte. 


      
123 Arkivering av litteraturArkivering av litteraturArkivering av litteraturArkivering av litteraturlistorlistorlistorlistor    BordläggsBordläggsBordläggsBordläggs. 
      
124 Höstens arbeteHöstens arbeteHöstens arbeteHöstens arbete Ordföranden och sekreteraren kommer att göra en 


planering av höstens arbete som skickas ut till 
nämndens ledamöter. 


      
125 ÖvrigtÖvrigtÖvrigtÖvrigt Inga övriga frågor. 
 
Vid protokollet 
 
 
Ida Andersson   
 
Justerat 
 
 
 
 
Eva Wiberg Jonna Engström 





