Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete, forskning och utbildning
KUFU protokoll 6: 2010 – 100618

Närvarande ledamöter:
Tilde Björfors, ordinarie ledamot
Cristina Caprioli, ordinarie ledamot
Petra Frank, ordinarie ledamot
Lena Hammergren, ordförande
Magnus Kirchhoff, extern ledamot
Joakim Milder, extern ledamot
Gun Román, suppleant
Cecilia Roos, ordinarie ledamot (§1-10)
Marie-Andrée Robitaille, suppleant
Karin Schloesser Tárano, studentrepresentant
Rasmus Ölme, doktorand (ej §11)
Närvarande tjänstemän:
Anna Danielsson, kvalificerad handläggare
Maria Deridder Holmlund, nämndsekreterare
Katarina Elam, forskningskoordinator
Efva Lilja, rektor
Särskilt kallade:
Karin Johansson, projektledare (§1-4)
Anna-Karin Ståhle, lektor (§1-5)
Ej närvarande:
Bodil Persson, ordinarie ledamot, vice ordförande
Cicilia Östholm, studentrepresentant

Visiting address Brinellvägen 58,

Postal address P.O. Box 27043

Phone +46 8 562 274 00

info@doch.se

Stockholm, Sweden

10251 Stockholm, Sweden

Fax +46 562 274 10

www.doch.se

Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete, forskning och utbildning

KUFU protokoll 6: 2010 – 100618
0B

Tid: Fredagen den 18 juni 2010, kl.10.45-12.45
Plats: Dans och Cirkushögskolan, Studio D

Ärende

Åtgärd

§

1. 1 Fastställande av föredragningslista
.

Beslut att godkänna dagordningen med
justeringen att § 6 blir ett
informationsärende istället för ett
beslutsärende.

§

2. 2 Justerare av protokollet
.

Beslut att utse Gun Román.

§

3. 3 Föregående protokoll
.

Beslut att godkänna protokoll nr 5: 2010,
samt att lägga det till handlingarna.

§

4.

Karin Johansson informerar om det tvååriga
projektet Rekrytering, karriär och
karriärvägar, bilaga 1.

Jämställdhetsaspekten vid
lärarrekrytering; information om
projektet Rekrytering, karriär och
karriärvägar beviljat från
Jämställdhetsdelegationen för
samarbete med de konstnärliga
högskolorna.
Föredragande: Karin Johansson
Bilaga 1.

§

5.

Riktlinjer för kursvärdering
Föredragande: Anna-Karin Ståhle
Bilaga 2 – 2 b.

KUFU välkomnar vidare information utmed
projektets gång.
Ingen åtgärd.

Anna-Karin Ståhle redogör för förslag till
riktlinjer för kursvärderingar i bilaga 2.
Diskussion. Framförs att de frågor där
studenten ges möjlighet att fritt formulera
sig ger mest. Hur gör man kursens relevans
för yrkesverksamheten synlig i enkäten?
Framförs vidare att texten från HF i bilaga 2
bör flyttas ned i dokumentet. Ett alternativ
till anonyma enkäter, är att DOCH ber
studenterna fylla i sina namn förslår en
ledamot. >>
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>>
Formativa kursvärderingar (som ger direkt
verkan på utformningen av en kurs; ökar
motivationen på längre kurser) - görs detta
vid DOCH? frågar en ledamot. Lärarna för
samtal med studenterna under kursens gång,
framför en ledamot.
KUFU beslutar att en text om formativa
utvärderingar skrivs in i riktlinjerna.
Webbaserad enkät och elektronisk enkätmall
- är detta aktuellt? undrar Rektor. Anna-Karin
Ståhle menar att enkäten kommer att finnas
tillgänglig digitalt, att studenterna får
information om enkäten per e-mejl.
Svarsfrekvensen har visat sig vara lägre vid
webbaserade svar än vid svar på
pappersenkäter. På sikt är det ändå möjligt
att digitalisera processen ytterligare, att t ex
förlägga sista lektionstillfället till biblioteket
där studenterna ges tid att fylla i enkäterna
direkt på webben, menar Ståhle vidare.
Slutligen framfördes förslag på språklig
justering: ”I de här riktlinjerna ges en modell
för hur DOCH arbetar med kursvärderingar”.
Beslut att fastställa riktlinjerna i enlighet
med förslag i bilaga 2 med de förslag på
ändringar som framkom. Beslutade riktlinjer
framgår av bilaga 2b.
§

6.

Utbildningsvetenskap –
utvecklingsstrategier
Föredragande: Lena Hammergren
Bilaga 3

Lena Hammergren informerar om DOCH:s
utvecklingsstrategier kopplade till
Utbildningsvetenskap, bilaga 3.
Ingen åtgärd.

§

7.

Arbetsgrupp för diskussion av
progression inom ämnet koreografi.
Föredragande: Katarina Elam
Bilaga 4 – 4b

Katarina Elam redogör för förslag till
Arbetsgrupp för diskussion av progression
inom ämnet koreografi, bilaga 4. Rektor
förslår tillägg av titel samt uppgift om vem
som är sammankallande. Framförs förslag på
att Marie-Andrée Robitaille representerar
Cirkus och att två studeranderepresentanter
ingår; dels en från grundutbildningen, och
dels en från forskarutbildningen. Cristina
Caprioli föreslås vara sammankallande.
>>
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>>
Beslut i enlighet med förslag, med tillägg av
de justeringar som framkom. Beslutat
dokument framgår av bilaga 4b.
§

8a. Uppdragsbeskrivning för
forskarutbildningsansvarig;
information om rektorsbeslut
Föredragande: Katarina Elam
Bilaga 5.

Katarina Elam informerar om rektorsbeslut
Uppdragsbeskrivning för
forskarutbildningsansvarig, bilaga 5.
Ingen åtgärd.

§

8b. Uppdrag som forskarutbildningsansvarig
Föredragande: Katarina Elam
Bilaga 6 – 6b.

Katarina Elam redogör för förslag till Uppdrag
som forskarutbildningsansvarig, bilaga 6.
Förslag på justering framfördes.
KUFU beslutar att uppdra Johan Widén i
enlighet med förslag med de justeringar som
framkom. Beslutet framgår av bilaga 6b.

§

8c.

Inrättande av Forskarutbildningsråd;
förslag
Föredragande: Katarina Elam
Bilaga 7 – 7b.

Katarina Elam redogör för förslag till
Forskarutbildningsråd, bilaga 7.
Förslag på justeringar framfördes.
KUFU:s ordförande informerar om att FA vid
behov kan kalla kompetens från olika
ämnesområden, samt ändra på
sammansättning av ledamöter i rådet.
Beslut i enlighet med förslag, och med de
justeringar som framkom. Beslutat
dokument framgår av bilaga 7b.

§

9. Forskarutbildning; antagning av
doktorander
Föredragande: Katarina Elam
Bilaga 8.

Katarina Elam informerar om Konstnärliga
fakultetsnämndens beslut vid Lunds
universitet att anta Mette Ingvartsen och
Malin Arnell som doktorander i koreografi
vid DOCH, bilaga 8.
KUFU-ordföranden meddelade att en erinran
har inkommit.
Ingen åtgärd.
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§

10. Forskarutbildning; handledartid för
doktorander vid DOCH
Föredragande: Katarina Elam
Bilaga 9.

Katarina Elam informerar om förslaget till
beslut rörande omfattning av handledartid
för doktorander, bilaga 9.
Omfattningen diskuterades.
Beslut att bordlägga ärendet till
sammanträdet den 27 augusti.

§

11. Lärarexamensansökan
Föredragande: Anna Danielsson
Bilaga 10-11.

Anna Danielsson redogör för underlag
rörande ansökan om examenstillstånd för
ämneslärarexamen, bilaga 10, samt förslag
till Utbildningsplan med inriktning mot
arbetet i gymnasieskolan inom
ämnesområdet dans, bilaga 11.
KUFU beslutar att föreslå rektor att ansöka
om examenstillstånd för ämneslärarexamen
enligt förslag i bilaga 10-11.

§

12. Information från Studentkåren

Ingen information finns att lämna,
meddelade Karin Schloesser Tárano.
Rektor informerar om att studentkåren har
beviljats kårstatus.

§

13. KUFU-KPN heldagsmöte 27 augusti
Föredragande: Maria Deridder Holmlund
Bilaga 12

Maria Deridder Holmlund informerar om
preliminär tidsplan för heldag med KUFU och
KPN den 27 augusti, bilaga 12.
Ingen åtgärd.

§

14. SUR-projektet; rapport
Föredragande: Cristina Caprioli

Cristina Caprioli rapporterar från SURprojektet. Många olika institutioner deltar i
projektet som helhet, vilket utgör plattform
för konstnärlig forskning.
Framfördes att det är av vikt att DOCH
kommunicerar detta till den egna miljön.
Ingen åtgärd.
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§

15. Dokumentation av CARD
Föredragande: Lena Hammergren
Bilaga 13

Lena Hammergren presenterade Andreas
Skjönbergs sammanställning av
utvärderingar av CARD.
Framfördes att det är av vikt att DOCH
arbetar med återkoppling av hur det är att
arbeta med projekt inom den egna
högskolan. Detta bör även skrivas in i den
strategiska planen.
Föreslås att KUFU framöver utser en
arbetsgrupp som får i uppdrag att arbeta
med dessa utvärderingsfrågor.

§

16. Meddelanden

Den 10 augusti hålls en workshop kring
strategiska planen. Ett första utkast till
strategiska planen beräknas vara klart till
mötet den 27 augusti.

Mötet avslutas.
Vid protokollet:

Maria Deridder Holmlund

Justeras:

Justeras:

Lena Hammergren, ordförande

Gun Román
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Bilagor
1.
2.
2b.
3.
4.
4b.
5.
6.
6b.
7.
7b.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Rekrytering, karriär och karriärvägar
Riktlinjer för kursvärderingar; förslag
Riktlinjer för kursvärderingar; beslut
Utbildningsvetenskap – utvecklingsstrategier
Arbetsgrupp för diskussion av progression inom ämnet koreografi; förslag
Arbetsgrupp för diskussion av progression inom ämnet koreografi; beslut
Uppdragsbeskrivning för forskarutbildningsansvarig; rektorsbeslut
Uppdrag som forskarutbildningsansvarig; förslag
Uppdrag som forskarutbildningsansvarig; beslut
Forskarutbildningsråd; förslag
Forskarutbildningsråd; beslut
Forskarutbildning; antagning av doktorander; beslut från Lunds Universitet
Forskarutbildning; handledartid för doktorander vid DOCH; förslag
Underlag rörande ansökan om examenstillstånd för ämneslärarexamen
Utbildningsplan med inriktning mot arbetet i gymnasieskolan inom ämnesområdet dans;
beslut
Heldag med KUFU och KPN den 27 augusti; preliminär tidsplan
Sammanställning av utvärderingar av CARD 2010
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