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PEDAGOGISKA RÅDET
Protokoll 2004:4
2004-05-25

Närvarande: Sara Dahlström, ordf., sekr.
Gabriella Åhmansson, § 36
Inger Ahlgren
Pär Vilhelmsson
Christina Hultgren
Lena Nordesjö, § 36
Linda Holmgren, studentrepr.

Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare för mötet § 33
Sammanträdets öppnande
Rådets beslut: Sara Dahlström valdes till ordförande och Inger
Ahlgren till justerare.

Föredragningslista

§ 34
Föredragningslista

Rådets beslut: § 45 ströks varefter föredragningslistan godkändes.

Föregående protokoll
2004:3

§ 35
Föregående protokoll

Rådets beslut: Föregående protokoll godkändes och lades till
handlingarna.

Rapporter från grupperna
•

•

Samarbete LTH/LU (Åsa, Per, Jesper)
Åsa Morberg har anslutit HiG till ett nätverk om
pedagogisk utveckling tillsammans med våra kollegor
från Lund. Gruppen väntar på den första nätverksträffen.
Pedagogiska meritportfölj (Lena, Christina)

§ 36
Rapporter från grupperna
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•
•
•

Gruppen har träffats en gång och definierat två typer av
frågeställningar – 1) titta på samtliga lärares pedagogiska
meriter, 2) anställningsnämndens arbete i detta som
innebär att titta på vad sökande lärare har för
pedagogiska meriter.
Skriftserien (Gabriella, Lars)
se § 40
Hemsida (Sara, Inger, Linda)
Gruppen har ännu inte haft ett möte, men Sara arbetar
med hemsidan kontinuerligt.
Sopplunch (Gabriella, Sara)
Vårens sista sopplunch ställdes in p.g.a. för få sökande. I
övrigt har soppluncherna avlöpt enligt planerat.

Material till Högskolestyrelsen
Rådets beslut: Diskuterades vad som ska tas med till
styrelsemötet. Gabriella Åhmansson och Sara Dahlström tar fram
ett förslag på detta.

Equal-projektet

§ 37
Material till
Högskolestyrelsen

§ 38
Equal-projektet

Rådets beslut: Gabriella Åhmansson kontaktar Monica Stafberg
angående deltagande i projektet.
Pedagogiska kurser

§ 39
Pedagogiska kurser

Rådets beslut: Pär Vilhelmsson åker den 27 maj till Lund på den
andra inspirationskonferensen. Sara Dahlström informerade om
en inbjudan till pedagogisk kurs i Stockholm och Göteborg.
Diskussion kring de högskolepedagogiska kurserna. Den
pedagogiska kursen ges nu och där kommer stimulansbidraget
snart att betalas ut. Den didaktiska kursen ska Gabriella
Åhmansson undersöka huruvida den ges eller inte. När det gäller
inspirationskursen ska Gabriella Åhmansson kontakta Lars
Jadelius.
Frågan lyftes också kring hur vi ska jobba vidare med detta
koncept. Kanske bör vi rikta in oss mot att skräddarsy vissa
kurser till speciella grupper.

Skriftserien

§ 40
Skriftserien

Rådets beslut: Gabriella Åhmansson har volym nr 2 hos sig som i
princip är färdig att tryckas. Det är en samling artiklar av Agnes
Nobel. Sara Dahlström kontaktar Christer Meyer på Meyer
Information & förlag AB angående tryckning.

Självvärdering

§ 41
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Självvärdering
Rådets beslut: Inger Ahlgren översänder självvärderingsfrågor till
Sara Dahlström, som tillsammans med Inger anpassar frågorna
till Pedagogiska rådets verksamhet. Arbetsgrupper kommer att
skapas som sedan kommer att jobba med en varsin fråga. Den
23/8 avsätts hela eftermiddagen till ett möte i Pedagogiska rådet
där arbetet med självvärderingen initieras.

Samarbete Learning Center och Pedagogiska rådet
Diskuterades hur ett samarbete skulle kunna se ut.

Sammanträdets avslutande, samt nästa möte
Nästa möte äger rum den 23 augusti 2004.

Vid protokollet

Sara Dahlström
Sekreterare

Justeras

Gabriella Åhmansson
Ordförande

Inger Ahlgren
Justeras

§ 42
Samarbete Learning
Center och Pedagogiska
rådet

§ 43
Sammanträdets avslutande

