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PEDAGOGISKA RÅDET
Protokoll 2006:5
2006-10-10

Närvarande:

Göran Fransson, ordf.
Sara Dahlström, sekr.
Kenneth Håkansson, ledamot
Gunilla Mårtensson, ledamot
Lars Steiner, ledamot
Inger Ahlgren, ledamot, fr.o.m. § 63
Anna Prymka, adj. ledamot

Frånvarande: Hooshang Majdi, ledamot
Pär Vilhelmsson, ledamot
Johanna Hägg, stud.repr.
Maria Eriksson, stud.repr.

Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare för mötet
Rådets beslut: Ordförande öppnade mötet och Kenneth Håkansson
valdes till justerare.

§ 59
Sammanträdets
öppnande

§ 60
Föredragningslista
Rådets beslut: Godkändes med tillägg av § 70 Webbenkät samt tillägg Föredragningslista
till § 71 Övriga frågor.

Föregående protokoll
2006:4

§ 61
Föregående protokoll

Rådets beslut: Lades till handlingarna

Fotografering
Göran Fransson och Inger Ahlgren fotograferades vars foton sen
kommer att läggas ut på Pedagogiska rådets webbplats.

§ 62
Fotografering

Budgetuppföljning

§ 63
Budgetuppföljning

Budgetläget ser mycket positivt ut. Det finns medel kvar att använda
för aktiviteter under hösten och eftersom Sara Dahlström gått ner i tid
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som handläggare i Pedagogiska rådet har även en del av hennes
beräknade lönekostnad minskat. Ledamöterna får i uppdrag att fundera
över lämpliga insatser som rådet kan göra och maila Sara Dahlström
sina förslag. Förslag som lades fram vid mötet var:
•
•

•

•

Sopplunch eller seminarium kring informationskompetens
integrerat i utbildningen, Anna Prymka uppdras att undersöka
detta vidare.
Utveckling av funktionen My journal i Blackboard, om
önskemål finns att rådet prövar om det kan finansiera en
"pedagogisk analys" av funktionen, önskar rådet ett skriftligt
underlag för bedömning.
Inköp av litteratur inom området högre utbildning, litteratur
som kan tjäna som någon slags ”arbetslitteratur” i rådet,
ledamöterna uppdras att komma med förslag till Sara
Dahlström som beställer.
Principdiskussion kring att ge medel för utvecklingsuppdrag
för rådets ledamöter (och andra) fördes.

Verksamhetsuppdrag/verksamhetsplan
Skrivelsen till ledningen ang. policy och strategi för pedagogisk
utveckling och utbildning vid HiG är fortfarande under bearbetning.
Sara Dahlström och Göran Fransson färdigställer den.

§ 64
Verksamhetsuppdrag/
verksamhetsplan

I övrigt beslutades att beslutet från Högskolestyrelsen gäller som vårt
verksamhetsuppdrag.

Högskolepedagogiska kursutbudet
Inger Ahlgren, Göran Fransson och Sara Dahlström kommer under
hösten att arbeta med att färdigställa det behörighetsgivande
högskolepedagogiska kursutbudet.

§ 65
Högskolepedagogiska
kursutbudet

Institutionerna och Pedagogiska rådet
Ledamöterna presenterade vad som händer på sina respektive
institutioner/enheter.

§ 66
Institutionerna och
Pedagogiska rådet

Rapport från genomförda aktiviteter
Korta rapporter från genomförda aktiviteter
• Penta Plus Västerås, 15 september
Sara Dahlström och Göran Fransson redogjorde kort från
Penta Plus-sammanträdet i Västerås, minnesanteckningarna
från detta sammanträde delades ut. Nästa sammanträde äger
rum den 20 november i Gävle. Pedagogiska rådet inbjuds då
att delta.
• Sopplunch Bolognadokumentation
Göran Fransson rapporterade kort från sopplunchen som var
uppskattad.

§ 67
Rapport från
genomförda aktiviteter

•

Bolognaseminarium (Sara, Göran)
Bordlades.
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Kommande konferenser/aktiviteter
§ 68
Kommande
• Kenneth Håkansson undersöker möjligheten att ha en
konferenser/aktiviteter
återkommande pedagog-dag varje år, år 2007 kanske i
samband med SVIT-konferensen (konferens om IKT och
media i skola/förskola) som kanske kommer att arrangeras vid
HiG.
• Kenneth Håkansson kontaktar Ernst Hollander för att ha en
sopplunch om 3xTaylor.

Information
Sara Dahlström arbetar 25 % som handläggare i Pedagogiska rådet
under perioden 061001-061231.

§ 69
Information

Webbenkät
Sara Dahlström och Göran Fransson undersöker behovet och
möjligheten av att genomföra en webbenkät.

§ 70
Webbenkät

Övriga frågor
§ 71
• Inger Ahlgren lyfte frågan huruvida ett förslag till ett underlag Övriga frågor
till en ev. arbetsgrupp för Bolognaarbetet vid HiG som
cirkulerar har något med Pedagogiska rådets arbete att göra.
Göran Fransson meddelade att det har det inte, mer än att
behovet av arbetsgrupp lyfts av ordf. och att ett första utkast
till en ev. grupps uppdrag utformats.

Sammanträdets avslutande
Ordförande avslutade mötet. Nästa möte äger rum den 21 november,
kl. 13-15 i 21:410 (Styrelserummet i Oden).

Vid protokollet

Sara Dahlström
Sekreterare
Justeras

Göran Fransson
Ordförande

Kenneth Håkansson
Justeras

§ 72
Sammanträdets
avslutande

