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PEDAGOGISKA RÅDET
Protokoll 2005:1
2005-01-24
Närvarande:

Lena Nordesjö, ordf.
Lars Hillström, sekr.
Pär Vilhelmsson
Inger Ahlgren
Åsa Morberg
Christina Hultgren

Frånvarande: Sara Dahlström, sekr.
Anna Prymka, adj.
Rolf Valle, stud.repr.
Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare för mötet § 1
Sammanträdets öppnande
Rådets beslut: Ordförande öppnade mötet, Lars Hillström valdes
till sekreterare och Åsa Morberg till justerare.

Föredragningslista

§2
Föredragningslista

Rådets beslut: Godkändes med tillägg av två övriga frågor; 1)
remiss av kursplan från N-institutionen, 2) publicering av rapport i
Pedagogiska rådets skriftserie.

Föregående protokoll
2004:5
2004:7

§3
Föregående protokoll

Rådets beslut: 2004:5 ännu ej skrivet, 2004:7 godkändes och lades
till handlingarna.

Information
•

Budget

§4
Information

Saras tjänst
Sara är fortsatt anställd på 30% som handläggare i rådet
t.o.m. 20050630.
§5
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Budget
Rådets beslut: När budgeten är fastlagd för 2005, kommer ett
budgetförslag att utarbetas och presenteras.

Verksamhetsplan 2005

§6
Verksamhetsplan 2005

Rådets beslut: Diskuterades vad som kan vara mest produktivt att
syssla med i väntan på att utvärderingen av Pedagogiska rådet är
klar. Följande tre områden föreslogs:
1. Samarbete med Högskolan Dalarna om kurser för
högskolans lärare.
2. Samarbete med anställningsnämnderna.
3. Inledande kontakter med prefekterna om samarbete med
institutionerna.

Arbetsfördelning
•
•
•

Samarbete Högskolan Dalarna
Lena Nordesjö och Lars Hillström
Samarbete med anställningsnämnderna
Inger Ahlgren och Christina Hultgren
Samarbete med institutionerna
Åsa Morberg och Pär Vilhelmsson

Rapport från grupperna
•

§8
Rapport från grupperna

Resan till Lund
Christina Hultgren och Åsa Morberg rapporterade från
arbetskonferensen om pedagogisk utbildning för
högskolelärare vid Lunds Universitet. Åsa Morbergs
rapport från konferensen delades ut och lades till
handlingarna.

Kommande aktiviteter
•

§7
Arbetsfördelning

§9
Kommande aktiviteter

Medel för aktiviteter
Eftersom budgetsbeslut inte föreligger, bordlades
kommande aktiviteter. Beslutades dock att det uppskjutna
seminariet om adjungerade adjunkter ska ges den 15
februari 2005. Pedagogiska rådet kommer också att
inbjuda till två rundabordssamtal inför utlysning av
medel från Rådet för högre utbildning.

Övriga frågor

§ 10
Övriga frågor
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Kursplan Högskolepedagogik med ämnesdidaktisk
inriktning mot naturvetenskap/teknik från N-institutionen.
Beslutades att till N-institutionens institutionsstyrelse
framföra följande synpunkter:
1. Innehåll och syfte i kursplanen bör harmonera med
varandra.
2. Innehållet i kursen är såväl allmändidaktiskt som
ämnesdidaktiskt och för omfattande för en kurs om 5
poäng.
3. Kursen bör ligga på A-nivå med tanke på de
förkunskaper som krävs.
4. Rubriceringen av kursen bör vara Ämnesdidaktik med
inriktning mot naturvetenskap/teknik för högskolelärare.
5. Litteraturlista saknades.
2. Publicering av rapport i Pedagogiska rådets skriftserie.
Lena meddelade att skriftserien snart är klar för
publicering.

1.

Sammanträdets avslutande, samt nästa möte
Ordförande avslutade mötet.
Nästa möte äger rum den 24 februari 2005, kl 14-16 (OBS! Tiden
ändrad), sal 21:410 (styrelserummet i Oden).
Vid protokollet

Lars Hillström
Sekreterare

Justeras

Lena Nordesjö
Ordförande

Åsa Morberg
Justeras

§ 11
Sammanträdets avslutande

