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 Intern Arbetsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet  
Kompletterar Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet (Dnr: UmU 103-2725-11).  
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Inledning  Lärarhögskolans styrelse beslutar om en lokal arbetsordning för Lärar-högskolan. Denna arbetsordning kompletterar den Instruktion för Centrumbildning som är fastställd av universitetets rektor (Dnr: UmU 100-828-10). Arbetsordningen anger Lärarhögskolans övergripande orga-nisation och reglerar vissa lednings- och beslutsfrågor.  A. Styrelsen, beslutsmöten och ledningsgrupp, föreståndare (rektor) och biträdande föreståndare (biträdande rektor).  Lärarhögskolans styrelses sammansättning, uppgift och utseende regleras i Instruktion för Centrumbildning som är fastställd av universitetets sty-relse (Dnr: UmU 100-828-10)  Lärarhögskolans ledningsgrupp: Av Lärarhögskolan sammansatt arbetsgrupp. Består av föreståndare (rektor), biträdande föreståndare (biträdande rektor) och kanslichef. Ledningsgruppen sammanträder varje vecka. I ledningsgruppen behandlas generella planeringsfrågor för bered-ning och arbetsfördelning. 
Föreståndare, biträdande föreståndare: Leder Lärarhögskolans dagliga verksamhet under en mandatperiod av tre år. Föreståndaren, även kallad rektor, är ordförande i styrelsen och biträdande föreståndare, kallad biträdande rektor, är vice ordförande. Föreståndarens och bi-trädande föreståndarens uppgifter regleras av Instruktion för centrum-bildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet (Dnr: UmU 103-2725-11) och Lärarhögskolans styrelses delegationsordning (fastställd 120208).  Rektors beslutsmöten (RBM): I RBM ingår föreståndare (rektor), bi-trädande föreståndare (biträdande rektor), kanslichef, studeranderepre-sentanter och föredragande tjänsteman. RBM sammanträder var tredje vecka och behandlar frågor enligt fastställd delegationsordning. Ärenden som skall behandlas ska vara inkomna till kansliet senast två arbetsdagar före beslutsmötet.   Rektor utser två studentrepresentanter för grundutbildning och en dokto-randrepresentant som ledamöter vid RBM.  B. Lärarhögskolans lärarutbildningsråd, programråd och forskningskommitté 
 Vardera kön ska i normalfallet ha minst 40 % lärarrepresentation i Lärar-högskolans råd och forskningskommitté.  Lärarutbildningsråd: Lärarutbildningsrådets sammansättning och uppgifter regleras av Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet (Dnr: UmU 103-2725-11). Till rådets uppgifter med övergripande programgemensamma utbildningsfrågor hör kvalitetsfrågor 
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och innehållet i och organisationen av utbildningen. Föreståndaren (rek-torn) eller biträdande föreståndaren (biträdande rektorn) ingår enligt in-struktionen som ledamot i rådet.   Programråd och programansvarig: Styrelsen inrättar efter samråd med berörda fakulteters dekaner programråd och rådens uppgifter regle-ras av Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå uni-versitet (Dnr: UmU 103-2725-11) samt Lärarhögskolans styrelses beslut (120208). Programråden ansvarar för både 2001 och 2011 års lärar-program.   Vid Lärarhögskolan finns programråd med ansvar för förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammet, ämneslärarprogrammet, speciallärar- och specialpeda-gogprogrammen samt studie- och yrkesvägledarprogrammet. Programråden utses på en tid av tre år.   Programråden ska ha ledamöter som återspeglar uppdraget i lärarutbild-ningen. I programrådet för ämneslärarprogrammet ingår den kompletterande pedagogiska utbildningen och i programrådet för studie- och yrkesvägledarprogrammet ingår yrkeslärarprogrammet.   Till varje programråd nominerar dekanerna vid humanistiska, samhällsveten-skapliga och teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnderna vardera två le-damöter. Styrelsen utser därefter ledamöter. Studenterna utser därutöver två studenter i varje programråd. Vid behov kan avnämarrepresentanter inklude-ras.  Programansvariga har ett särskilt ansvar i rådet och ska utöver vad som anges i instruktionen - samverka med kansliets utbildningsledare - upprätthålla goda kontakter med såväl studerande på programmet som med de institutioner som är involverade i programmet, - en gång per termin gå igenom föregående termins kursvärderingar och till-sammans med representanter för studenterna presentera resultaten i pro-gramrådet.  Styrelsen utser programansvarig (programrådets ordförande) i samråd med berörd institution.  Det står programråden fritt att organisera verksamheten så att avnämar-representanterna, om sådana ingår, endast deltar vid särskilda tillfällen. Det står även programråden fritt att adjungera interna eller externa leda-möter till sammanträden i den omfattning man finner önskvärt. Program-rådens sammanträden noteras i form av minnesanteckningar. Dessa läggs därefter ut på Lärarhögskolans webb via kansliets informatör.  Forskningskommitté: Universitetets fakultetsnämnder nominerar vardera till ledamöter i forskningskommittén 1-4 docentkompetenta forskningsledare verksamma inom det utbildningsvetenskapliga området vid Umeå universitet. Ledamöterna utses därefter av styrelsen.  Styrelsen 
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utser ordföranden bland ledamöterna. I kommittén ingår också två stude-randerepresentanter (forskarstuderande).   Kommitténs uppgifter regleras av Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet (Dnr: UmU 103-2725-11).  Ledamöter i Lärarhögskolans styrelse kan inte vara ledamöter i forsk-ningskommittén.  Rektor eller biträdande rektor kan adjungeras utan rösträtt.   
C. Lärarhögskolans kansli 
 Kanslichefen: Leder kansliets arbete och anställs av rektor vid Umeå universitetet efter samråd med föreståndaren (rektorn). Arbetet regleras av delegationsordningen. Kansliets övergripande uppgifter regleras av Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet (Dnr: UmU 103-2725-11).  
 Utbildningsledarna: Är huvudhandläggare av utbildningsfrågor inom Lärarhögskolan och skall upprätthålla goda kontakter med programråden och forskningskommittén. Utbildningsledarna bereder frågor som rör fakultetsövergripande kurser på grund-, avancerad- och forskarutbild-ningsnivå.  Budgetsamordnaren: Är huvudhandläggare av budget-, ekonomi- och statistikärenden.  D. Övrigt 
 Prefektmöten: Hålls en gång per termin. Mötenas syfte är att sprida in-formation och diskutera relevanta frågor mellan Lärarhögskolans ledning och medverkande institutioner. 
Lärarhögskolan anordnar därutöver regelbundna träffar för kommunika-tion och diskussion med studierektorer, administratörer m fl.  


