Sidan 1 av 4

PEDAGOGISKA RÅDET
Protokoll 2005:3
2005-04-26
Närvarande:

Lena Nordesjö, ordf.
Sara Dahlström, sekr.
Christina Hultgren
Inger Ahlgren, t.o.m. §32
Åsa Morberg, t.o.m. §32
Anna Prymka, adj.
Lars Hillström, fr.o.m. §25
Anita Hussénius, §31 (inbjuden gäst)

Frånvarande:

Pär Vilhelmsson
Rolf Valle, stud.repr

Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare för mötet § 23
Sammanträdets öppnande
Rådets beslut: Ordförande öppnade mötet och Åsa Morberg valdes
till justerare.

Föredragningslista

§ 24
Föredragningslista

Rådets beslut: Godkändes med några omstruktureringar samt
tillägg till Övriga frågor.

Föregående protokoll
2004:5
2005:2

§ 25
Föregående protokoll

Rådets beslut: Bordlades till nästa möte.

Information
•
•

Skriftserien
Volym 1 är tryckt och delades ut till ledamöterna. Att
genomföra volym 2 ryms inte inom årets budget.
Seminarium om informationskompetens
Anna Prymka rapporterade från seminariet som ägde rum

§ 26
Information
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den 25 april 2005. Seminariet var mycket uppskattat och
ev. kommer ett uppföljningsseminarium att planeras.
Många har önskat dokumentation ang. teorier på
området. Dessvärre har inte kåren engagerat sig alls i
seminariet, vilket var tanken från början, trots ett stort
uttryckt intresse initialt och flera förfrågningar från Anna
Prymka.
Penta Plus

§ 27
Penta Plus

Lena Nordesjö och Sara Dahlström har varit på möte i Västerås
med de samarbetande lärosätena inom Penta Plus ang. ett ev.
gemensamt kursutbud av högskolepedagogiska kurser. Ansvarig
vid Mälardalens högskola önskar nu få in en sammanställning
över vilket kursutbud de olika lärosätena inom samarbetet
erbjuder samt under vilka former (distanskurs, flyttbar kursledare
etc).
Rådets beslut:
1. Lena Nordesjö sammankallar kursledarna för de kurser HiG
erbjuder för att diskutera detta. De kurser vi har vid HiG skickas
sedan till ansvarig vid Mälardalens högskola.
2. Nästa Penta Plus-möte äger rum den 31 maj i Gävle. Då bjuds
Pedagogiska rådet in till en arbetslunch med gruppen.

Rapporter från arbetsgrupper
•

•

§ 28
Budget

Prefektgruppen
Pär Vilhelmsson, Åsa Morberg, Christina Hultgren och
Lena Nordesjö har träffat prefektgruppen för att
informera och förankra Pedagogiska rådets verksamhet.
Prefektgruppen önskade ett uppföljande möte.
Pedagogisk meritportföljer
Christina Hultgren och Inger Ahlgren har haft svårt att få
ett möte med de båda nämndordförandena samtidigt
varför de nu kommer att delta vid nämndernas nästa möte
för att ta upp frågan.

Kartläggning av lärares utbildningsbehov
Det har vid flera tillfällen, bl.a. vid de seminarier som
Pedagogiska rådet anordnat den sista tiden, framkommit
synpunkter och önskemål om flera liknande seminarier. Många
lärare önskar också kontinuitet, dvs. ständigt återkommande
seminarier kring relevanta frågeställningar. För att få större
kunskap om vilket behov lärarna har beslöt Pedagogiska rådet
följande:
Rådets beslut: Sara Dahlström får i uppdrag att kontrollera
befintlig dokumentation av lärares uttryckta utbildningsbehov,
varefter hon distribuerar en kort webbenkät till samtlig personal

§ 29
Kartläggning av lärares
utbildningsbehov
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för att kartlägga vilket utbildningsbehov som finns i första hand
vad gäller högskolepedagogisk utbildning.

Högskolestyrelsens beslut

§ 30
Budget

Ordförande meddelade att hon av en händelse fått veta att
Pedagogiska rådets fortlevnad varit uppe för beslut på
Högskolestyrelsens senaste möte. Beslutsunderlaget har efter
taget beslut tilldelats Sara Dahlström som delade ut en varsin
kopia till ledamöterna. Beslutet går i många delar emot det
förslag som Pedagogiska rådet lade fram i sin självvärdering.
Rådets beslut: Ordförande får i uppdrag att kontakta Marianne
Wiktorin som berett beslutsunderlaget ang. beslutet och
hanteringen av detsamma.

Pedagogiska rådets gäst

§ 31
Pedagogiska rådets gäst

Anita Hussénius, prefekt N-institutionen, var inbjuden för att
berätta om den kurs som institutionen planerar att ge med början i
höst. Kursen är en ämnesdidaktisk kurs. Pedagogiska rådet hade
en del frågor kring kursen som Anita klargjorde. Anita är en av
de kursledare som kommer att bjudas in för att diskutera utbud
och upplägg av högskolepedagogiska kurser vid HiG, då denna
kurs räknas dit.

Kommande aktiviteter
•

§ 32
Kommande aktiviteter

Seminarium om plagiering
Sanja Babic på HiG arbetar med en kartläggning av
attityder och förekomst av plagiering på HiG. Ett
seminarium planeras att genomföras tillsammans med
henne och biblioteket kring detta. Detta skulle också
kunna vara en lämplig uppföljning av seminariet om
informationskompetens som hölls den 25 april 2005 (se §
25). Lena Nordesjö och Sara Dahlström får mandat att
planera detta med Sanja Babic och biblioteket.

Budget

§ 33
Budget

Sara Dahlström delade ut ett Excelark av årets budget och
budgetuppföljning, samt kommenterade läget.

Övriga frågor
Lars Hillström och Lena Nordesjö ordnar ett möte Gabriella
Åhmansson ang. finansiering av den av Lars Hillström föreslagna
tvärvetenskapliga seminarieserien.

§ 34
Övriga frågor
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Sammanträdets avslutande, samt nästa möte
Nästa möte äger rum den 30 augusti 2005, kl 13-15 i 21:410
(styrelserummet i Oden).

Vid protokollet

Sara Dahlström
Sekreterare

Justeras

Lena Nordesjö
Ordförande

Åsa Morberg
Justeras

§ 35
Sammanträdets avslutande

