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PEDAGOGISKA RÅDET
Protokoll 2003:2
2003-02-25
Närvarande:
Gabriella Åhmansson, ordförande
Åsa Morén
Linda Holmgren
Inger Ahlgren
Lena Nordesjö
Pär Vilhelmsson
Frånvarande:
Lars Hillström

Sammanträdets öppnande, val av sekreterare, samt
protokolljusterare

§9
Sammanträdets öppnande

Rådets beslut: Rådet valde Åsa Morén till sekreterare, Inger
Ahlgren valdes att justera protokollet
Föredragningslista

§ 10
Föredragningslista

Rådets beslut: Föredragningslistan godkändes

Föregående protokoll

§ 11
Föregående protokoll

Rådets beslut: Föregående protokoll godkändes och lades till
handlingarna

Information
§ 12
Gabriella Åhmansson informerade om den skrivelse som sänts till Information
Rektor angående huruvida medel för pedagogiska
utvecklingsprojekt avsatts i årets budget.
Vidare informerade Gabriella om den föredragning om
Pedagogiska Rådets arbete som gjordes på Högskolestyrelsens
sammanträde den 19 februari.
Åsa Morén informerade om den senaste Sopplunchen, samt om
Rundabordssamtalet med anledning av medelsansökningar till
Rådet för högre utbildning. Ett möte skall även hållas den 4 mars
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för att följa upp de ansökningar som eventuellt skall skickas in.
Åsa informerade även om den SwED-net konferens som hon
kommer att delta vid i Lund den 24 till 26 mars.
Pär Vilhelmsson informerade om att han kommer att delta vid
den heldag med pedagoger från Aalborg som anordnas den 13
mars i Älvkarleö.

Budget

§ 13
Budget

Rådets beslut: Budgetförslaget godkändes med några smärre
förändringar: Övrig drift fastställdes till 45.750kr och Stöd à
3500kr/lärare till 70.000kr.

Beställning av kurser

§ 14
Beställning av kurser

Rådets beslut: Rådet beslutade att beställa kurs 3 (Kunskap och
Lärande III) från avdelningen för Kulturvetenskap. Åsa Morén
och Gabriella Åhmansson fick i uppdrag att sammanställa en
kursbeställning utifrån rådets diskussion. Innan beställningen
görs skall förslaget skickas till Pedagogiska Rådets ledamöter för
respons.

Kursplaner

§ 15
Kursplaner

Rådets beslut: Rådet beslutade att förslagen till ändringar på
kursplanen för Kunskap och Lärande II skall skickas till
Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi.

Verksamhetsplanering
Uppföljning och revidering av verksamhetsplanen

§ 16
Verksamhetsplanering

Kurskatalog

§ 17
Kurskatalog

Rådets beslut: Rådet gav i uppdrag åt Åsa Morén och Linda
Holmgren att arbeta fram ett förslag till kurskatalog. Förslaget
skall även skickas till Inger Ahlgren för respons.

Övriga frågor
1. Ansökan från Industriell Ekonomi
2. Utvecklingskonferens för högre utbildning

§ 18
Övriga frågor
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Sammanträdets avslutande, samt nästa möte
Nästa möte är den 1 april kl.12.00

Vid protokollet

Åsa Morén
Sekreterare

Justeras

Gabriella Åhmansson
Ordförande

Inger Ahlgren

§ 19
Sammanträdets avslutande

