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PEDAGOGISKA RÅDET
Protokoll 2005:4
2005-08-30

Närvarande:

Lena Nordesjö, ordf
Sara Dahlström, sekr.
Ingela Enmarker
Kenneth Håkansson
Pär Vilhelmsson
Inger Ahlgren
Jenny Kindberg Lohrenz, adj. Ledamot
Kristina Haesert, § 41

Frånvarande: Hooshang Majdi
Rolf Valle, stud.repr.
Representant från V-inst.

Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare för mötet § 36
Sammanträdets öppnande
Rådets beslut: Ordförande öppnade mötet och Inger Ahlgren
valdes till justerare.

Föredragningslista

§ 37
Föredragningslista

Rådets beslut: Föredragningslistan godkändes med tillägg under
övriga frågor.

Föregående protokoll
2005:3

§ 38
Föregående protokoll

Rådets beslut: Bordlades.

Presentation
Presentation av Pedagogiska rådets verksamhet.
•

Rådets ledamöter

§ 39
Presentation
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•

•

•

Samtliga ledamöter presenterade sig.
Utvärderingen
Ordförande gjorde en kort genomgång av den
självvärdering som Pedagogiska rådet gjorde 2004.
HST:s beslut
Ordförande presenterade Högskolestyrelsens beslut ang.
Pedagogiska rådets verksamhet under den kommande
tvåårsperioden
Rådets budget
Ordförande och Sara Dahlström presenterade
budgetläget och informerade om att kostnader för lärares
deltagande i rådet ska belasta institutionerna.
Rådets beslut: Överskjutande lönemedel i årets budget
bekostar höstens aktiviteter dvs soppluncher och
seminarier

Penta Plus

§ 40
Penta Plus

Ordförande gjorde en kort presentation av Penta Plus-samarbetet
som Pedagogiska rådet deltar i. Den 6 oktober är nästa möte inom
samarbetet i Karlstad. Sara Dahlström och Lena Nordesjö
representerar rådet. Om någon mer är intresserad av att åka, ta
kontakt med Sara Dahlström.
Det gemensamma kursutbudet då det gäller högskolepedagogisk
utbildning under läsåret 2005/6 presenterades. Se vidare länkar på
Pedagogiska rådets hemsida.

Meritvärdering av erfarenhet av internationellt lärarutbyte

§ 41
Meritvärdering

Kristina Haesert presenterade ärendet och delade ut material om
högskolans internationalisering.
Rådets beslut: Rådets medlemmar läser in sig på det material som
delades ut, varefter ärendet tas upp på nästa möte.

Verksamhetsplanering
En verksamhetsplanering för hösten 2005 gjordes.
Rådets beslut:
•
•
•
•

Inger Ahlgren arbetar vidare med kontakter med
anställningsnämnden inom HS-området vad gäller
pedagogisk meritvärdering
Soppluncherna återupptas igen och minst två stycken
inplaneras under hösten.
Två rundbordssamtal för medelsansökningar till Rådet
för högre utbildning ska äga rum under hösten.
I övrigt uppmanas rådets ledamöter att efter hörande av

§ 42
Verksamhetsplanering
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institutionernas medarbetare komma med förslag på
aktiviteter.
§ 43
Övriga frågor

Övriga frågor
•

•

Lars Hillström ombeds att återkomma med ytterligare
information ang. hans förslag på seminarieserie.
Seminarieserien ska vara ett instiutionsövergripande
projekt med samarbetspartners på dessa institutioner.
Vidare bör den pedagogiska aspekten av seminarieserien
skrivas fram..
Den som är intresserad av att åka till
utvecklingskonferensen i Karlstad d. 16-18 november
meddelar Sara Dahlström som då undersöker möjligheten
att finansiera detta ur Pedagogiska rådets budget.

Sammanträdets avslutande, samt nästa möte
Ordförande avslutade mötet. Nästa möte äger rum den 11 oktober
2005, kl 13-15 i 21:410 (styrelserummet i Oden).

Vid protokollet

Sara Dahlström
Sekreterare

Justeras

Lena Nordesjö
Ordförande

Inger Ahlgren
Justeras

§ 44
Sammanträdets avslutande

