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PEDAGOGISKA RÅDET
Protokoll 2006:2
2006-03-07

Närvarande:

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

Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare för mötet § 14
Sammanträdets öppnande
Rådets beslut: Ordförande öppnade mötet och Gunilla Mårtensson
valdes till justerare.

Föredragningslista

§ 15
Föredragningslista

Rådets beslut: Godkändes med tillägg av övriga frågor samt
tillägg av två paragrafer. Efter § 15 lades punkten Ordförandes
förordnande och efter § 16 lades punkten Uppföljning av
verksamhetsuppdrag.

Ordförandes förordnande

§ 16
Ordförandes förordnande

Lena Nordesjö informerade om att hon nu fått ett förordnande som
fortsatt ordförande för Pedagogiska rådet för perioden 060101060321.

Föregående protokoll
2006:1
Rådets beslut: Lades till handlingarna.

§ 17
Föregående protokoll
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Uppföljning av verksamhetsuppdrag
Ordförande informerade om att uppföljning av rådets
verksamhetsuppdrag är skrivet och inlämnat till Marianne
Wiktorin.

Budget
•

•

§ 18
Uppföljning av
verksamhetsuppdrag

§ 19
Budget
Budgetuppföljning 2005
Sara Dahlström redogjorde kort för budgetuppföljningen
och ordförande påminde om att institutionerna står för
ledamöternas arvoden som därför inte ska debiteras
Pedagogiska rådet.
Budget 2006.
Sara Dahlström redogjorde kort för budgetförslaget för
2006. Budgetförslaget kan dock komma att revideras
efter att en ny ordförande tillträder.

Penta Plus

§ 20
Penta Plus

Högkolepedagogiskt kursutbud.
Sara Dahlström informerade om arbetet med det
behörighetsgivande kursutbudet inom Penta Plus-samarbetet.
Lena Nordesjö informerade om arbetet med det kompletterande
högskolepedagogiska kursutbudet och uppmanade ledamöterna
att kontrollera vilka högskolepedagogiska kurser som ges på den
egna institutionen.

Bolognaprocessen
Utbildning i samband med Bolognaprocessen.
-

-

-

Pär Vilhelmsson rapporterade från Bolognagruppens
arbete. De träffas cirka en gång per månad.
Sara Dahlström och Kenneth Håkansson planerar
tillsammans med studentkåren ett seminarium om
effekter av Bolognaprocessen.
Karl-Erik Westergren, chef för UFK, har tidigare
efterfrågat att någon form av workshop hålls i
Pedagogiska rådets regi kring att skriva kursplaner med
learning outcomes. Sara Dahlström arbetar vidare med
detta.
Ordförande aktualiserade återigen frågan att ha ett
seminarium om Alvernomodellen.

§ 21
Bolognaprocessen
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Pedagogisk meritportfölj

§ 22
Pedagogisk meritportfölj

Rapport från arbetet med pedagogisk meritportfölj.
Gunilla Mårtensson och Ingela Enmarker utgör denna
arbetsgrupp, som har träffats en gång för att diskutera struktur
och innehåll för en pedagogisk meritportfölj. Gruppen föreslår
sedan en workshop om detta.
Inger Ahlgren föreslog att denna arbetsgrupp slås ihop med
gruppen som arbetar med bedömning av pedagogiska meriter.
Rådets beslut: De två grupperna slås ihop och det underlag som
Inger Ahlgren skrivit om bedömning av pedagogiska meriter
skickas till hela rådet för påseende. Gruppen arbetar vidare.

Information
•

Inkommen litteratur
Sara Dahlström informerade om inkommen litteratur: Att
utveckla den högre utbildningen – testamente efter Rådet
för högre utbildning. Gratis exemplar kan beställas, Sara
Dahlström beställer ett varsitt exemplar till rådets
ledamöter.

Arbetsuppgifter våren 2006
Fördelning av arbetsuppgifter under våren 2006.
Arbetsfördelningen ser ut som tidigare med den lilla ändringen att
gruppen Pedagogisk meritportfölj och Bedömning av
pedagogiska meriter slås ihop och består därmed av Gunilla
Mårtensson, Ingela Enmarker, Inger Ahlgren och Hooshang
Majdi.

Institutionerna och Pedagogiska rådet
Rapporter från ledamöterna.
-

§ 23
Information

§ 24
Arbetsuppgifter våren
2006

§ 25
Institutionerna och
Pedagogiska rådet

Pär Vilhelmsson meddelade E-institutionen har ny
prefekt.
Kenneth Håkansson arbetar för närvarande med ett
uppdrag av Skolverket som kallas Provbanks-projektet,
mer information kommer framöver.

Webbenkät
Kartläggning av behov av högskolepedagogiska kurser.
Ledamöterna samtyckte till att ordförande och Sara Dahlström
arbetar vidare med detta. En kartläggning beräknas kunna
genomföras under april månad.

§ 26
Webbenkät
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§ 27
Agnes Nobel

Agnes Nobel
Skriftserie vol. 2.
Lena Nordesjö har pratat med Agnes Nobel om hur hon ser på att
hennes artiklar och skrifter ges ut som en del i Pedagogiska rådets
skriftserie. Agnes är positiv till detta och så även Pedagogiska
rådets ledamöter.
Rådets beslut: Lena Nordesjö fick i uppdrag att vidare undersöka
möjligheterna för publicering av materialet.

Övriga frågor
-

-

§ 28
Övriga frågor

Soppluncher
Tre soppluncher planeras i dagsläget äga rum under
våren. Sara Dahlström och Kenneth Håkansson arbetar
med detta.
Den högskolepedagogiska kursen Högskola, Universitet
och Samhälle, 5 p, riskerar att ställas in pga. för få
anmälda. Sara Dahlström och Lena Nordesjö tar upp och
lobbar för kursen vid nästa Penta Plus-sammanträde i
Falun den 21 mars. Föreslås också att skicka ett
personalmail och marknadsföra kursen.

Sammanträdets avslutande, samt nästa möte
Ordförande avslutade mötet och passade på att tacka för den tid
hon haft ordförandeposten samt tackade ledamöterna för deras
arbete under samma period. Detta var hennes sista möte.
Nästa möte äger rum den 9 maj 2006 kl. 13-15 i 23:401
(Bibliotekets konferensrum).
Vid protokollet

Sara Dahlström
Sekreterare

Justeras

Lena Nordesjö
Ordförande

Gunilla Mårtensson
Justeras

§ 29
Sammanträdets avslutande

