Utbildningskommittémöte 1 - Protokoll
(090902)
1 Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.

2 Val av sekreterare och justerare
Väljs Malena Chronholm till sekreterare.
Väljs Jenny Pobiega till justerare.

3 Justering av röstlängden
Röstlängden justeras enligt nedan.

4 Mötets behöriga utlysande
Mötet anses behörigen utlyst.

5 Beviljande av närvaro-, yttrande- och yrkanderätt
Punkten lämnas utan åtgärd då ingen närvarande behöver adjungeras.

6 Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställs enligt handlingarna.

7 Föregående mötes protokoll
Punkten lämnas utan åtgärd då inget protokoll föreligger

8 Meddelanden
Angelica Andersson rapporterar att handlingarna framöver läggas ut på hemsidan och länkas via
mail.
Christian informerar om utbildningskommitteens sammansättning och uppdrag.
Christian informerar om den pedagogiska utbildningskonferensen den 24:e september.
Magnus Roslund rapporterar muntligt om vad som händer i antagningsnämnden.

9 Val av vice ordförande
Väljs Jenny Pobiega

10 Kommitténs mötesdatum
Kommittén beslutar att under hösten sammanträda 8/10, 17/11 och 9/12 klockan 16.15, samt att
sätta preliminära sammanträdesdatum för våren till 21/1, 18/2, 11/3, 22/4 och 3/6.

11 Konkretisering av utbildningskommitténs del av LUS
verksamhets plan
Kommittén beslutar att uppdra åt Angelica och Christian att sammanställa en konkretisering efter
kommitteens diskussions.

12 Hantering av anknutna organ

Kommitteen diskuterade hur ledamöter i de anknutna organen ska lämna rapporter. Kommitteen
beslutade att utvecklingsrådet och rådet för forskarutbildning bör lämna löpande rapporter. Övriga
anknutna organ rapporterar vid behov.

13 Pedagogiskt pris hösten 2009
Kommittén beslutar att sammanträda den 17:e september kl. 16-17 för att utse studentkårernas
pedagogiska pristagare.

14 Genomgång av ärenden till utvecklingsrådets möten
Christian föredrar det viktigaste i handlingarna till utvecklingsrådet. Kommitteen diskuterar dessa
och ledamötena tar med sig dessa åsikter. De punkter som diskuterades var bland annat seminarie om
EQ11, Lunds universitets utvecklingskonferens, högskoleverkets språkkonferens och
Lärosätesgranskningen.

15 Terminstider vid LU
Angelica föredrar bakgrunden till utredningen som presenterats och kommitten diskuterar
utredningens förslag till beslut.
Kommittén beslutar
att stödja punkt 1 i sin helhet
att vid punkt 2 tillägga att framställan om undantag ska göras från områdena samt att chefen för
sektion och utbildning ska samråda med studenterna vid beslut.
att vid punkt 3 tillägga att även riktlinjer för sommarkurser ska inkluderas här.
att vid punkt 4 ska arbetsgruppen föreslå riktlinjer istället för rekommendationer. Kommitteen
föreslår att punkten ska skrivas om till "att tillsätta en arbetsgrupp under ledning av chefen för
sektionen Student och utbildning med uppdraget att ta fram riktlinjer för indelning inom terminerna.
Rapport innehållande förslag till riktlinjer ska lämnas till rektor 2009-12-15".

16 Övriga frågor
Magnus Roslund föreslog att kommitteen bör ha en kick-off i form av halvnaket samkväm med
tillhörande valfri alkoholkonsumtion (Bastu och öl, sekr anmn).

17 Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat
Vid protokollet

Malena Chronholm
Sekreterare

Angelica Andersson
Kommittéordförande

Jenny Pobiega
Justerare
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