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PEDAGOGISKA RÅDET
Protokoll 2005:2
2005-02-24

Närvarande:

Lena Nordesjö, ordf.
Lars Hillström
Pär Vilhelmsson
Inger Ahlgren
Åsa Morberg
Rolf Valle, stud. repr.
Christina Hultgren
Tore Nilsson (inbjuden gäst till PR, tom §12)

Frånvarande:

Sara Dahlström, sekr.
Anna Prymka, adj.

Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare för mötet § 12
Sammanträdets öppnande
Rådets beslut: Ordförande förklarade mötet öppnat och

presenterade en inbjuden gäst: Tore Nilsson, ny prefekt på
HS-inst. som hälsades välkommen till mötet. TR har varit
engagerad i pedagogisk utveckling i Falun, där han senast
har arbetat som prefekt. Tore presenterade sig och ställde
några frågor till Pedagogiska rådet. Han var intresserad av
att veta hur PR ser på olika typer av pedagogisk utveckling
som går utanför de högskolepedagogiska kurser som finns på
högskolan och andra lärosäten. Lars Hillström valdes till
sekreterare och Inger Ahlgren till justerare.

Föredragningslista
Rådets beslut: Godkändes med tillägg av tre stycken övriga

frågor; a) hur det gick med kursplan från N-inst. b) gäst för
nästa möte, och c) skapa rutiner för aktiviteter och
inställning av aktiviteter.

§ 13
Föredragningslista
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§ 14
Föregående protokoll

Rådets beslut: Godkändes.

Information
•

§ 15
Information

Konferensen i Karlstad

För att få information om konferens i november, så
kan man gå in på hemsidan för Rådet för Högre
Utbildning.
Budget

§ 16
Budget

Budgeten för Pedagogiska rådet för år 2005 presenterades
av ordförande.
Rådets beslut: En omfördelning mellan seminarier och till

resor och logi beslutades, 15.000 kr ska gå till seminarier
och 15.000 kr reserveras till resor och logi för att åka på
konferenser mm.
Verksamhetsplan 2005 och rapportering

Det är viktigt med kommunikation med institutionerna,
eftersom de kan tillhandahålla medel för
kompetensutveckling. Ett möte inom Pentaplus ska äga rum
den 22 mars 2005 i Västerås. Från Pedagogiska Rådet
kommer Lena Nordesjö och Åsa Moberg att åka. Lena N
skickar svar på frågor till Barbro Thurberg, som inte
stämmer med programförklaringen.

Skriftserien

Det måste framgå i skriftseriens publikationer att det är en
serie, det ska finnas ett ISSN-nummer på insidan av varje
nummer i skriftserien. Det fattades beslut att delegera till
ordförande och Sara D att göra klart allt kring omslaget och
ISSN-nummer så att det första numret i serien kan komma i
tryck så snart som möjligt. Volym 2 kommer att utgöras av
en uppsats av Agnes Nobel. Det beslutades att PR ska bjuda
in lärare på Högskolan i Gävle till att bidra med att skriva
om högskolepedagogisk utveckling för att publicera dessa
uppsatser/texter i skriftserien.

§ 17
Verksamhetsplan 2005 och
rapportering

§ 18
Skriftserien
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Rapport från grupperna

§ 19
Rapport från grupperna

a) Rapport från gruppen som ska arbeta mot
prefekterna (Åsa och Pär). De har arbetat fram ett
förslag till utskick inför mötet med prefekterna.
Validering togs upp som en viktig fråga att diskutera
med prefekterna samt kurserna och meritportföljen.
Mötet med prefekterna kommer att äga rum någon
gång efter den 22 mars, dvs efter Västerås-mötet
med Pentaplus.
b) rapport från gruppen som ska arbeta mot
anställningsnämnderna. De har begärt att få träffa
ordförandena i respektive anställningsnämnder för
att diskutera policy i hur mycket högskolepedagogik
man ska kunna kräva av nyanställda, vilket kommer
att vara en bedömningsfråga.
c) rapport från gruppen som ska arbeta för samarbete
med Högskolan Dalarna.

Kommande aktiviteter

•
•
•
•

•

Rundabordssamtal. Det beslutades om att hålla ett
nytt två rundabordssamtal den 1 mars 2005.
Seminarium bibliotek, den 26 april ska det vara ett
seminarium om ”informationskompetens”, kl 14.3016.00
Seminarium om trenätsteorin. Det beslutades att
Pedagogiska Rådet inte ska vara värd för detta
seminarium.
Tvärvetenskaplig seminarieserie. Det beslutades att
seminarieserien bör kopplas till högskolelärarens
utveckling som lärare. Det diskuterades att
seminarieserien bör anknytas till studierna vid
högskolan som en professionell utbildning.
Seminarieserien bör även kopplas till Pedagogiska
Rådet och att seminarieserien ska vara ett sätt öka
bildning av lärare och studenter vid Högskolan i
Gävle. Det beslutades att en ny version skapas till
nästa möte i PR.
Seminarium om vuxnas villkor för flexibelt lärande.
Det diskuterades om distanslärande,
”distansstudentens liv och villkor”. Gunnar
Grepperud ska bjudas in till ett seminarium i början
av april, för att hålla ett seminarium om ”Vuxnas
villkor för flexibel utbildning”.

§ 20
Kommande aktiviteter
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§ 21
Övriga frågor

Övriga frågor

a) Hur gick det med kursplan från N-inst.? Synpunkter
om kursplanen från Pedagogiska Rådet ska
framföras till prefekten på N-inst. och styrelsen på
N.inst.
b) Gäst för nästa möte, beslutades att Sonja Babic ska
bjudas in till nästa möte, SB har arbetat med
projektet ”plagiarism”.
c) Skapa rutiner för aktiviteter och inställning av
aktiviteter. Det diskuterades att bättre rutiner för
annonsering och meddelande av aktiviteter måste
skapas. Det bör också finnas klara rutiner för hur det
går till när aktiviteter måste inställas av någon
anledning.

Sammanträdets avslutande, samt nästa möte

Mötet avslutades, och nästa möte kommer att äga rum kl
13-15 den 26 april 2005, i 55:311 (Styrelserummet i TOR).
Vid protokollet

Lars Hillström
Sekreterare

Justeras

Lena Nordesjö
Ordförande

Inger Ahlgren
Justeras

§ 22
Sammanträdets avslutande

