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PEDAGOGISKA RÅDET
Protokoll 2005:6
2005-11-22

Närvarande:

Lena Nordesjö, ordf.
Sara Dahlström, sekr.
Ingela Enmarker, ledamot
Kenneth Håkansson, ledamot
Gunilla Mårtensson, ledamot
Inger Ahlgren, ledamot
Pär Vilhelmsson, ledamot
Jenny Kindberg Lohrenz, adj. ledamot

Frånvarande:

Hooshang Majdi, ledamot
Rolf Valle, stud.repr.

Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare för mötet § 57
Sammanträdets öppnande
Rådets beslut: Ordförande öppnade mötet och Kenneth Håkansson
valdes till justerare.

Föredragningslista

§ 58
Föredragningslista

Rådets beslut: Godkändes.

Föregående protokoll
2005:5

§ 59
Föregående protokoll

Rådets beslut: Godkändes och lades till handlingarna.

Budgetuppföljning
Budgetuppföljning 2005.
Sara Dahlström och ordförande redogjorde kort för ekonomin.

§ 60
Budgetuppföljning
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Penta Plus

§ 61
Penta Plus

Högkolepedagogiskt kursutbud.
Det högskolepedagogiska kursutbudet (3 kurser) från Högskolan
i Dalarna kopierades upp. Samtliga ledamöter läser dessa och gör
en bedömning med hjälp av målen för högskolepedagogisk
utbildning 10 p (SUHF:s material) om kurserna kan ingå i det
behörighetsgivande högskolepedagogiska utbudet
Synpunkter lämnas till Sara Dahlström snarast så att rådets
uppfattningar kan sammanställas till Penta Plus-mötet den 15
december.

Bolognaprocessen

§ 62
Bolognaprocessen

Utbildning i samband med Bolognaprocessen.
• Förslag på att anordna en debatt kring
bedömningskriterier tillsammans med kåren lyftes.
• Pär Vilhelmsson lämnade intresse av att vara
Pedagogiska rådets representant i Bolognagruppen.

Pedagogisk meritportfölj

§ 63
Pedagogisk meritportfölj

Rapport från arbetet med pedagogisk meritportfölj.
Bordlades.

Information
•
•

§ 64
Information

Möte med rektor
Ordförande informerade kort från mötet med rektor.
Budgetförslag inför 2006
Ordförande informerade att ett budgetförslag på samma
nivå som 2005 års budget har skickats till rektor.
Ordförande har ännu inte blivit kallad till budgetsamtal.

Arbetsuppgifter våren 2006
Fördelning av arbetsuppgifter under våren 2006.
1. Inger Ahlgren och Hooshang Majdi arbetar tillsammans i
första hand med HS-nämnden om hur det pedagogiska
sakkunnigförfarandet hanteras. I uppgiften ingår att i
kontakt med prefekterna undersöka hur beslut om
pedagogisk behörighet görs i samband med anställning
av lektorer där vederbörande anställts under förutsättning
att pedag. behörighet kan styrkas. Prefekterna tillfrågas
också om hur bedömning/krav på ped. behörighet görs
vid anställning av adjunkter.
2. Ingela Enmarker och Gunilla Mårtensson ser över texten
om pedagogisk meritering som nu ligger på hemsidan.
Ger förslag på hur rådet kan ta initiativ i denna fråga i

§ 65
Arbetsuppgifter våren
2006
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form av olika aktiviteter.
3. Kenneth Håkansson tillsammans med Sara Dahlström ger
förslag till soppluncher och teman för seminarier under
vårterminen.
4. Pär Vilhelmsson ingår tills vidare i Bolognagruppen
5. Lena Nordesjö och Jenny Kindberg Lohrenz undersöker
pedagogisk kompetensutveckling för bibliotekspersonal
Samtliga rapporterar vid nästa möte.

Institutionerna och Pedagogiska rådet

§ 66
Institutionerna och
Pedagogiska rådet

Rapporter från ledamöterna.
Bordlades.

Sammanträdets avslutande, samt nästa möte
Nästa möte äger rum den 10 januari 2006 kl. 13-15 i 55:311
(Styrelserummet i Oden).
Vid protokollet

Sara Dahlström
Sekreterare

Justeras

Lena Nordesjö
Ordförande

Kenneth Håkansson
Justeras

§ 67
Sammanträdets avslutande

