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PEDAGOGISKA RÅDET
Protokoll 2006:1
2006-01-10

Närvarande:

Lena Nordesjö, ordf.
Sara Dahlström, sekr.
Hooshang Majdi, ledamot
Ingela Enmarker, ledamot
Kenneth Håkansson, ledamot
Gunilla Mårtensson, ledamot
Inger Ahlgren, ledamot
Pär Vilhelmsson, ledamot

Frånvarande:

Jenny Kindberg Lohrenz, adj. ledamot

Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare för mötet § 1
Sammanträdets öppnande
Rådets beslut: Ordförande öppnade mötet och Pär Vilhelmsson
utsågs efter mötet till justerare.

Föredragningslista

§2
Föredragningslista

Rådets beslut: Godkändes.

Föregående protokoll
2005:6

§3
Föregående protokoll

Rådets beslut: Bordlades.

Rapport från institutionerna
Ledamöterna rapporterade i enlighet med beslut på senaste mötet
från sina prefekter angående bedömning av pedagogiska meriter
vid anställning av adjunkter. Inger Ahlgren och Hooshang Majdi
återkommer. Sara Dahlström och Lena Nordesjö fick i uppdrag
att göra en sammanställning för det fortsatta arbetet med
pedagogiska meriter och som diskussionsunderlag vid en träff

§4
Rapport från
institutionerna
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med prefekterna.

Bolognaarbetet under våren 2006
Under våren föreslås ett antal seminarier att äga rum, många av
dem med koppling till Bolognaarbetet. Sara Dahlström och
Kenneth Håkansson jobbar med nästa seminarium som troligen
kommer att äga rum tillsammans med studentkåren. Ett förslag
finns att bjuda in Ted Goldberg till detta seminarium.

§5
Bolognaarbetet under
våren 2006

En lista på de olika seminarierna kommer att skickas ut till
Pedagogiska rådet samt Karl-Erik Westergren för kännedom.
En kort diskussion om rådets roll i Bolognaarbetet ägde rum och
ledamöterna är överens om att rådet bör ha en reflekterande och
analyserande roll i de verksamheter vi initierar.
Hooshang Majdi tipsade om bra länkar angående
Bolognaprocessen på regeringskansliets webbplats. Sara
Dahlström undersöker detta och lägger ut dessa länkar på vår
egen webbplats, där för övrigt Bolognaarbetet fått en egen sida.

PentaPlus

§6
PentaPlus

Sara Dahlström och Lena Nordesjö redogjorde kort för
PentaPlus-träffen i Örebro i december 2005.
Minnesanteckningarna från mötet delades ut till rådets ledamöter.
PentaPlus-gruppen har delat in sig i två grupper där den ena
gruppen ska arbeta med att konkretisera learning outcomes
utifrån den målbeskrivning som finns för det behörighetsgivande
utbudet enligt Lundarapporten, den andra gruppen kommer att
arbeta med ett kompletterande kursutbud inom ramen för
högskolepedagogisk utbildning. Nästa PentaPlus träff är i Falun
den 21 mars där åtminstone Sara Dahlström kommer att närvara.

Högskolestyrelsen

§7
Högskolestyrelsen

Lena Nordesjö och Sara Dahlström utsågs att förbereda ärendet
om högskolepedagogisk utbildning till Högskolestyrelsens nästa
sammanträde den 17 februari 2006.

Möte med NT-nämnden
Lena Nordesjö deltog vid NT-nämndens sammanträde i december
för att diskutera framtida samarbete. Nämnden anställer inte så
många per år, men är positiva till att samarbeta med rådet i
enlighet med det remissvar man lämnade vid självvärderingen.

§8
Möte med NT-nämnden
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Ordförandefrågan

§9
Ordförandefrågan

Ordförandefrågan diskuterades. Lena Nordesjös förordnande gick
ut 2005-12-31. Nuvarande ordförande tillfrågade rådet om deras
uppfattning om hur ordförandefrågan ska lösas. Ordförandes
förslag att någon av ledamöterna i rådet utses till ordförande
diskuterades. Ingen av ledamöterna är för närvarande beredd att
åta sig uppdraget.

Handläggartjänsten

§ 10
Handläggartjänsten

Sara Dahlström arbetar 50% i januari. Hans-Gunnar Johansson
undersöker hur tjänsten ska utformas från 1 februari 2006.

Pedagogisk utbildning av bibliotekspersonal
Frågan bordlades.

Övriga frågor
•
•
•

§ 11
Pedagogisk utbildning av
bibliotekspersonal

§ 12
Övriga frågor

Sara Dahlström redogjorde kort för budgetförslaget för
2006.
Ämnesavdelning för pedagogik kommer att ge kursen
Högskola, Universitet och Samhälle, 5 p, under senare
delen av våren 2006.
Arbetsgrupperna redogjorde kort för hur arbetet
fortskridit.

Sammanträdets avslutande, samt nästa möte
Nästa möte äger rum den 7 mars 2006 kl. 13-15 i 21:410
(Styrelserummet i Oden).
Vid protokollet

Sara Dahlström
Sekreterare

Justeras

Lena Nordesjö
Ordförande

Pär Vilhelmsson
Justeras

§ 13
Sammanträdets avslutande

