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PEDAGOGISKA RÅDET
Protokoll 2006:3
2006-05-09

Närvarande:

Göran Fransson, ordf.
Sara Dahlström, sekr.
Ingela Enmarker, ledamot
Kenneth Håkansson, ledamot
Gunilla Mårtensson, ledamot, § 30 - 37
Inger Ahlgren, ledamot
Pär Vilhelmsson, ledamot
Jenny Kindberg-Lohrenz, adj. Ledamot
Maria Eriksson, studentrepresentant
Johanna Hägg, studentrepresentant

Frånvarande:

Hooshang Majdi, ledamot

Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare för mötet § 30
Sammanträdets öppnande
Rådets beslut: Ordförande öppnade mötet och Pär Vilhelmsson
valdes till justerare.

Föredragningslista

§ 31
Föredragningslista

Rådets beslut: Föredragningslistan godkändes med tillägg till
Övriga frågor.

Föregående protokoll
2006:2

§ 32
Föregående protokoll

Rådets beslut: Lades till handlingarna.

Presentation
Rådets nya ordförande och nya studentrepresentanter, och rådets
ledamöter presenterade sig för varandra.

§ 33
Presentation
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Budget

§ 34
Budget

Sara Dahlström presenterade en revidering i budget som gäller
ökat anslag för ordförandearvode.

Högskolepedagogisk utbildning vid HiG
Sara Dahlström informerade om Högskolestyrelsens beslut ang.
riktlinjer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning
och utdrag ur beslutsprotokollet delades ut.

§ 35
Högskolepedagogisk
utbildning vid HiG

Sara Dahlström lägger ut information om detta på Pedagogiska
rådets webbplats.

Bolognaprocessen

§ 36
Bolognaprocessen

Sara Dahlström rapporterade från de två seminarierna som ägde
rum den 4 och 18 april. Dokumentation från de två seminarierna
finns på Pedagogiska rådets webbplats.
Göran Fransson informerade om att workshops om
kursplaneskrivning enligt Bolognadirektivet kommer att äga rum
den 29 maj och 13 juni. Sara Dahlström sätter ihop en inbjudan
till dessa.

Pedagogisk meritportfölj/bedömning ped. meriter
Inger Ahlgren, Ingela Enmarker och Gunilla Mårtensson
informerade om sitt arbete med pedagogisk meritportfölj.
Arbetsgången är nu följande:
•
•
•

§ 37
Pedagogisk
meritportfölj/bedömning
ped. meriter

Sara Dahlström skriver ett förslag till text om pedagogisk
meritportfölj som kan läggas på webben, efter att
arbetsgruppen godkänt texten.
Arbetsgruppen presenterar i höst en övergripande modell
för hur bedömning av pedagogiska meriter kan gå till.
Under våren 2007 genomförs seminarier i ämnet.

Arbetsuppgifter våren 2006

§ 38
Arbetsuppgifter våren
Soppluncherna som planerades att äga rum under våren flyttas till 2006
hösten med anledning av att Bolognaarbetet tar mycket tid.
Förslag på att ha en ”Pedagogisk dag” lades, Pär Vilhelmsson och
Kenneth Håkansson funderar vidare på detta.
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Institutionerna och Pedagogiska rådet
Göran Fransson kommer under hösten att besöka institutionerna
för att berätta om Pedagogiska rådets verksamhet samt rådgöra
med prefekter och personal om behov och strategier för
pedagogisk utbildning och pedagogisk utveckling.

§ 39
Institutionerna och
Pedagogiska rådet

PentaPlus
§ 40
Sara Dahlström redogjorde kort för arbetet vid det senaste mötet i PentaPlus
Falun och delade ut minnesanteckningarna.

Skriftserien
Lena Nordesjö har haft kontakt med Agnes Nobel, hon arbetar
vidare med detta.

§ 41
Skriftserien

Webbenkät

§ 42
Webbenkät

Genomförandet av en kartläggning av behovet av
högskolepedagogiska kurser bordlägges till hösten.

§ 43
Övriga frågor

Övriga frågor
•

•

Sara Dahlström informerade om att det har kommit en
enkät från Högskoleverket ang. högskolepedagogiskt
utbildning vid HiG. Enkäten delades ut för kännedom.
Sara Dahlström och Göran Fransson arbetar vidare med
detta.
Jenny Kindberg-Lohrenz lyfte frågan om behovet av att
informera lärare om utformning av litteraturlistor och
informationskompetens hos studenter.

Sammanträdets avslutande, samt höstens och vårens (2007)
möten
Ordförande avslutade mötet. Förslag på mötestider under hösten
skickas ut på e-post.
Vid protokollet

Sara Dahlström
Sekreterare
Justeras

Göran Fransson
Ordförande

Pär Vilhelmsson
Justeras

§ 44
Sammanträdets avslutande

