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PEDAGOGISKA RÅDET
Protokoll 2004:7
2004-11-17

Närvarande: Lena Nordesjö, ordf
Sara Dahlström, sekr
Pär Vilhelmsson
Lars Hillström
Åsa Morberg
Inger Ahlgren
Anna Prymka, adj.
Sahar Asgari, stud.repr.

Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare för mötet § 66
Sammanträdets öppnande
Rådets beslut: Lena Nordesjö valdes till ordförande för mötet. Åsa
Morberg valdes till justerare.

Föredragningslista

§ 67
Föredragningslista

Rådets beslut: Föredragningslistan godkändes med tillägg under
Övriga frågor.

Föregående protokoll
2004:5
2004:6

§ 68
Föregående protokoll

Rådets beslut: 2004:5 är ännu inte skrivet, 2004:6 lades till
handlingarna efter information från Sara Dahlström att skriftserien
fortfarande är under bearbetning hos förlaget.

Information
•

Nya studentrepresentanter
Sahar Asgari är en av de nya studentrepresentanterna.
Hon presenterade sig för rådet vars medlemmar också

§ 69
Information
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•

presenterade sig för henne. Sara Dahlström skickar
material till Sahar för att hon ska kunna sätta sig in i
rådets verksamhet.
Uppföljning av kvalitetsplan
Sara Dahlström delade ut det avsnitt som distribuerats till
högskolans kvalitetssamordnare vad gäller Pedagogiska
rådets delaktighet i högskolans kvalitetsarbete inom
profilområdet Lärande. Rådet var överens om att
programförklaringen bör ses över till nästa
verksamhetsår.

Uppföljning av självvärdering
Rådets beslut: Sara Dahlström gjorde en kort redogörelse för
processen med självvärderingen. Rådet beslutade att lämna två
förslag med anledning av detta.

§ 70
Uppföljning av
självvärdering

1.

Förnyad remissomgång med 1 månads remisstid, med ett
förklarande följebrev.
2. Högskolans personal inbjuds att delta.

Budget

§ 71
Budget

Rådets beslut: Sara Dahlström redogjorde kort för läget under
2004 och presenterade också det nya förslag inför budgetåret
2005. Rådet beslutade om att äska tillägg till budgeten med lika
stor vikt vid administration som vid verksamheten.

Övriga frågor
§ 72
Vice ordförande
Övriga frågor
Rådet beslutade att föreslå Lena Nordesjö till vice ordförande
under tiden Gabriella Åhmansson är t.f. rektor. Denna punkt
justerades omedelbart. Sara Dahlström tar upp detta med rektor
för beslut.
Rådets verksamhet 2005
Rådet beslutade att varje arbetsgrupp inom rådet bidrar med
minst ett förslag på verksamhet för budgetåret 2005, som Sara
Dahlström och Lars Hillström sammanställer till nästa
sammanträde.
Åsa Morberg utsågs att föra budgetsamtal för rådets räkning
utifrån denna verksamhetsplan. Hon kontaktar Olle Sköld ang.
detta.
Sahar Asgari påtalade vikten ur studentperspektiv av att bevara
rådet då verksamheten är mycket viktig för studenterna. Hon tar
upp frågan på Kårens styrelsemöte och fullmäktigemöte nästa
vecka (v. 48)
Hemsidan
Inger Ahlgren och Sara Dahlström har sett över hemsidan och
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dess innehåll. Vissa delar måste arbetas om, bl.a. texten om
pedagogisk meritvärdering. Christina Hultgren och Lena
Nordesjö tar fram en ny text.
Seminarium till våren
Sahar Asgari och Anna Prymka planerar tillsammans ett
seminarium angående informationskompetens i
prorgramutbildningarna.
Skrifter/böcker
Sara Dahlström delade ut skriften Skaffa dig en pedagogisk
meritportfölj! från Uppsala Universitet till alla, samt 3 exemplar
av boken Att bedöma pedagogisk skicklighet – går det?, rapport
2, UPI, Uppsala Universitet.

Sammanträdets avslutande, samt nästa möte
Ordförande avslutade mötet.
Nästa möte äger rum den 24 januari 2005, kl 13-15, sal 21:410
(styrelserummet).
Vid protokollet

Sara Dahlström
Sekreterare

Justeras

Lena Nordesjö
Ordförande

Åsa Morberg
Justeras

§ 73
Sammanträdets avslutande

