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PEDAGOGISKA RÅDET
Protokoll 2006:6
2006-11-21

Närvarande:

Göran Fransson, ordf.
Sara Dahlström, sekr.
Hooshang Majdi, ledamot
Inger Ahlgren, ledamot
Lars Steiner, ledamot, fr.o.m. § 76
Pär Vilhelmsson, ledamot
Johanna Hägg, stud.repr.
Maria Eriksson, stud.repr.

Frånvarande: Kenneth Håkansson, ledamot
Gunilla Mårtensson, ledamot
Anna Prymka, adj. ledamot

Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare för mötet
Rådets beslut: Ordförande öppnade mötet och Pär Vilhelmsson utsågs
till justerare.

Föredragningslista

§ 73
Sammanträdets
öppnande

§ 74
Föredragningslista

Rådets beslut: Godkändes.

Föregående protokoll

§ 75
Föregående protokoll

2006:5
Rådets beslut: Lades till handlingarna.

Budgetuppföljning
Redovisning av budgetläget.
Sara Dahlström och Göran Fransson redovisade kort budgetläget och
budgetäskandet för nästkommande år.

§ 76
Budgetuppföljning
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Rådets beslut: Rådet beslutade att finansiera arbetsdagar åt Göran
Fransson och Inger Ahlgren för att arbeta fram en komplett
behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning inför 2007. Rådet
uppdrar åt Göran Fransson att räkna hur många dagar som krävs för
arbetet.
Rådet diskuterade också att bjuda ledamöterna på julbord.

Pedagogisk karriärstege
Information om pedagogisk karriärstege.
Göran Fransson informerade om rektors förfrågan till Pedagogiska
rådet att inrätta en pedagogisk karriärstege vid HiG. Göran Fransson
följer upp äskandet som ställts till rektor för detta uppdrag.

Högskolepedagogiska kursutbudet
Arbetet med det högskolepedagogiska kursutbudet.
Göran Fransson och Sara Dahlström informerade om arbetet hittills.

Institutionerna och Pedagogiska rådet
Rapporter från ledamöterna.
Ledamöterna rapporterade kort från respektive institution/avdelning.
Studentrepresentanterna informerade om en kvalitetskväll som var
tänkt att äga rum i november men som nu flyttats till januari istället.
Mer information om detta kommer.

Rapport från genomförda aktiviteter
•
•

Bolognaworkshop 13 november
Sara Dahlström informerade kort om detta.
PentaPlus möte 20 november
Göran Fransson informerade om mötet som till stor del
handlade om vilken nivå (avancerad eller grundläggande) de
behörighetsgivande högskolepedagogiska kurserna ska ligga
på.

Information

§ 77
Pedagogisk
karriärstege

§ 78
Högskolepedagogiska
kursutbudet

§ 79
Institutionerna och
Pedagogiska rådet

§ 80
Rapport från
genomförda aktiviteter

§ 81
Information

Inkommen litteratur.
Arbetslitteratur är beställd och inkommen. Dessa delades ut till
intresserade. Sara Dahlström har en förteckning över böckerna och den
som är intresserad kan vända sig till henne.
Rådet beslutade att förslag på ytterligare litteratur att köpa in sändes
till Sara Dahlström.
Övriga frågor

§ 82

Sidan 3 av 3
Övriga frågor
1. En skrivelse har kommit in från Lars Steiner om ansökan om
medel. Rådet beslutade att inte bevilja några medel.
2. Datum för nästa termin.
Sara Dahlström har fått en förfrågan från rektors sekreterare
om mötestider för 2007. Sara Dahlström mailar ut de
föreslagna datumen och samtliga ombeds svara senast fredag v
47.

Sammanträdets avslutande

§ 83
Sammanträdets
avslutande

Ordförande avslutade mötet.
Vid protokollet

Sara Dahlström
Sekreterare
Justeras

Göran Fransson
Ordförande

Pär Vilhelmsson
Justeras

