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PEDAGOGISKA RÅDET
Protokoll 2007:2
2007-03-06

Närvarande:

Göran Fransson, ordf.
Sara Dahlström, sekr.
Inger Ahlgren, ledamot
Kenneth Håkansson, ledamot
Lars Steiner, ledamot
Anna Prymka, adj. ledamot

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

§ 11
Sammanträdets
Rådets beslut: Ordförande öppnade mötet och Inger Ahlgren valdes till öppnande
justerare.
Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare för mötet

Föredragningslista

§ 12
Föredragningslista

Rådets beslut: Dagordningen godkändes efter att § 16 Institutionerna
och Pedagogiska rådet flyttades upp och placerades efter § 13
Föregående protokoll.

Föregående protokoll
2007:1
Rådets beslut: Lades till handlingarna.

§ 13
Föregående protokoll
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Institutionerna och Pedagogiska rådet
Ledamöterna rapporterar sådant de finner relevant att informera rådet
om som sker på deras respektive enhet.

§ 14
Institutionerna och
Pedagogiska rådet

HS-inst
Inom HS-institutionen råder viss turbulens med anledning av de varsel
som förestår. Dock pågår visst arbete med att anpassa kursplaner
enligt Bolognadirektivet.
P-inst
Samtliga avdelningar på institutionen har anslagit dagar för att arbeta
med att anpassa kursplaner enligt Bolognadirektivet. Med anledning
av det stora antalet fristående kurser omarbetas höstens kurs
inledningsvis, varefter arbetet med vårens (2008) kurser inleds.
Arbetet med magister- och masterkurser pågår också.
ITB-inst
Inom institutionen har ett stort arbete om examination genomförts som
rör bedömning av examensarbeten. Detta arbete kommer att
presenteras av Ola Eriksson och Mia Björk den 21 mars. Lars Steiner
upplyser också om att han ingår i ett samarbete med Södertörns
högskola där man tillsammans gått in med en ansökan till NSHU.
Biblioteket
Biblioteket har fått ett uppdrag av utbildningschef Karl-Erik
Westergren att utforma lärandemål inom informationskompetens för
utbildningsplaner. Pedagogiska rådet ombeds läsa utkastet till
lärandemål som är formulerat och sedan komma med synpunkter.

Budget 2007

§ 15
Budget 2007

Sara Dahlström och Göran Fransson presenterade den nu fastlagda
budgeten för 2007.

Pågående aktiviteter
•

•

Pedagogisk meritportfölj
Sara Dahlström och Göran Fransson arbetar för fullt med att ta
fram en pedagogisk meritportfölj. Den 8 mars träffas nämnda
tillsammans med Inger Ahlgren ordförandena för de båda
anställningsnämnderna för att diskutera idén och framtagandet
av en pedagogisk meritportfölj.
Rådet beslutade att Sara Dahlström och Göran Fransson
arbetar med att formulera den pedagogiska meritportföljen och
att Inger Ahlgren arbetar med hur den pedagogiska
meritportföljen ska bedömas. Behovet av en referensgrupp för
detta arbete lyftes dock.
Pedagogisk karriärstege
Arbetet med en införa en pedagogisk karriärstege består i
dagsläget av att Pedagogiska rådet avvaktar och följer
utvecklingen av pilotprojektet att inrätta en Pedagogisk

§ 16
Pågående aktiviteter
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•

•
•

karriärstege vid Mälardalens högskola.
Arrangemang kring Bolognaarbetet
Den 9 mars och den 20 mars arrangerar Pedagogiska rådet två
stora seminarier som behandlar formulering av lärandemål och
bedömning i sju steg. Funderingar kring att inrätta
”skrivarstugor”/workshops kontinuerligt under våren finns.
Diskussioner kring detta bör fortgå.
Soppluncher
Förslag att använda sopplunch för att informera om sjugradig
betygsskala och bedömning i sju steg lades fram.
Uppdrag att formulera betygsbeskrivningar
Göran Fransson har av utbildningschef Karl-Erik Westergren
fått ett uppdrag att formulera generella beskrivningar för de
olika betygsstegen A-F.

Utvärdering av mötet
Samtliga mötesdeltagare reflekterade över sin egen insats och var
nöjda med hur mötet avlöpte.

§ 17
Utvärdering av mötet

Övriga frågor
Inga övriga frågor var anmälda.

§ 18
Övriga frågor

Sammanträdets avslutande

§ 19
Sammanträdets
avslutande

Ordförande avslutade mötet. Nästa möte äger rum den 7 maj kl. 1215.30 inkl. lunch i sal 31:470 (Konferensrummet på P-institutionen).
Vid protokollet

Sara Dahlström
Sekreterare
Justeras

Göran Fransson
Ordförande

Inger Ahlgren
Justeras

