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PEDAGOGISKA RÅDET
Protokoll 2004:2
2004-02-24

Närvarande:

Frånvarande:

Gabriella Åhmansson, ordf.
Sara Dahlström, sekr.
Inger Ahlgren
Åsa Morberg
Lena Nordesjö
Kristina Hultgren
Linda Holmgren
Anna Prymka, adjungerad
Per Vilhelmsson
Lars Hillström
Jesper Johansson

Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare för mötet § 11
Sammanträdets öppnande
Rådets beslut: Linda Holmgren valdes att justera protokollet.

Föredragningslista

§ 12
Föredragningslista

Rådets beslut: Föredragningslistan godkändes med två tillägg
under § 19 Övriga frågor.

Föregående protokoll
2004:1

§ 13
Föregående protokoll

Rådets beslut: Godkändes och lades till handlingarna.

Information
Gabriella informerade om att Sara Dahlström kommer att
efterträda Åsa Morén med start 1 mars 2004, fram till dess arbetar
hon under timanställning.

§ 14
Information
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Rundabordssamtal ang. medel från RHU
Rådets beslut: Den 9 mars 2004 kl. 15.00 kommer ett
rundabordssamtal att äga rum angående de två ansökningarna av
medel från RHU. Den ena ansökningen handlar om att utveckla
metoder för att använda genusperspektiv i högre utbildning och
den andra om pedagogisk förnyelse. Inger A och Gabriella
ansvarar för pedagogisk förnyelse respektive genusperspektiv.
Information angående de båda ansökningarna ska också gå ut på
e-post, med en länk till RHU:s hemsida.

§ 15
Rundabordssamtal ang.
medel från RHU

Hemsida
§ 16
Sara informerade om lite tankar kring hemsidan, hon återkommer Hemsida
dock med mer information kring detta.

Verksamhetsplan + Kalendarium
Rådets beslut: Rådet beslöt att följa den reviderade
verksamhetsplanen samt att snarast lägga ut den på hemsidan.

Budget

§ 17
Verksamhetsplan +
Kalendarium

§ 18
Budget

Rådets beslut: Budgetförslag alternativ 1 godkändes med diverse
ändringar. Sara ombesörjer detta och skickar ut en ny version.

Övriga frågor
1. Lena Nordesjö har skrivit ett brev till Högskolestyrelsen,
detta tog samtliga närvarande del av. Detta bör skrivas på av
samtliga i rådet innan Gabriella och Sara presenterar det för
styrelsen.
2. Gabriella lyfte frågan om behovet av att skapa arbetsgrupper
kring rådets olika aktiviteter. Kring följande aktiviteter finns
idag behov av arbetsgrupper:

§ 19
Övriga frågor

1. Meritportfölj (Kristina H.)
2. Hemsida (Inger A., Sara)
3. Seminarie/sopplunch (ev. Åsa)
4. Samarbete med LTH/LU (Åsa, Per)
5. Skriftserien
Rådet uppmanas att fundera över detta och meddela Gabriella
eller Sara vilken grupp man vill ingå i.

Sammanträdets avslutande, samt nästa möte

§ 20
Sammanträdets avslutande
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Nästa möte äger rum den 23 mars 2004.

Vid protokollet

Sara Dahlström
Sekreterare

Justeras

Gabriella Åhmansson
Ordförande

Linda Holmgren

