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PEDAGOGISKA RÅDET
Protokoll 2007:1
2007-01-16
Närvarande:

Göran Fransson, ordf.
Sara Dahlström, sekr.
Hooshang Majdi, ledamot
Inger Ahlgren, ledamot
Kenneth Håkansson, ledamot
Lars Steiner, ledamot
Gunilla Mårtensson, ledamot
Anna Prymka, adj. ledamot
Johanna Hägg, stud.repr.
Maria Eriksson, stud.repr.

Frånvarande: Pär Vilhelmsson, ledamot

Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare för mötet
Rådets beslut: Ordföranden öppnade mötet och Maria Eriksson valdes
till justerare.

Föredragningslista

§1
Sammanträdets
öppnande

§2
Föredragningslista

Rådets beslut: Godkändes.

Föregående protokoll
2006:6

§3
Föregående protokoll

Rådets beslut: Lades till handlingarna.

Budget 2007
Sara Dahlström och Göran Fransson redovisade kort hur förslaget till
budget för 2007 ser ut. När rektor tar det slutliga beslutet om budget
redovisas detta.

§4
Budget 2007
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Vårens arbete
•

•
•

•

§5
Vårens arbete

Pedagogisk meritportfölj
Göran Fransson meddelade att arbetet med att ta fram en
pedagogisk meritportfölj fortskrider och planeras att tas fram
under våren.
Pedagogisk karriärstege
Göran Fransson åker den 26 januari till Mälardalens högskola
för att ta del av deras arbete med en pedagogisk karriärstege.
Arrangemang kring Bolognaarbetet
Rådets ledamöter anser att det behövs informationsinsatser,
seminarier o.dyl. i första hand kring framtagning av
studiehandledning, betygssättning och examination men också
ytterligare kring lärandemål och hur lärandemål, examination
och betygssättning hänger ihop (constructive alignment).
Soppluncher
Förslag på soppluncher under våren som lades fram vid mötet
var:
- något kring hälsopedagogik
- något som studenterna håller i
- något kring CASE-metodik av Oddbjørn Johansen (V-inst)
Ett förslag var att förlänga soppluncherna med ca. 30 minuter
eller liknande för att få till stånd ett samtal med dem som
kommer och lyssnar vid soppluncherna och fånga deras
eventuella frågor.
Utöver soppluncher föreslogs också lite längre seminarier eller
inspirationsföreläsningar kring t.ex. filosofi eller
livsåskådning som någon extern föreläsare skulle kunna hålla
i.
Förslag på ytterligare soppluncher kan mailas till Sara
Dahlström, sdo@hig.se.

Högskolepedagogiska kursutbudet
Arbetet med och beslutsansvar för det högskolepedagogiska
kursutbudet.

§6
Högskolepedagogiska
kursutbudet

Rådets beslut: Rådet anser att det är rektor som bör ta beslut om vilka
kurser som ska utgöra det behörighetsgivande högskolepedagogiska
kursutbudet.

Institutionerna och Pedagogiska rådet
Ledamöterna rapporterar sådant de finner relevant att informera rådet
om som sker på deras respektive enhet.
V-inst
Social omsorg/socionom gruppen har från vt-06 under handledning av
Oddbjørn Johansen (från högskolan i Namsos) arbetat med ett

§7
Institutionerna och
Pedagogiska rådet
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pedagogiskt projekt. Målet är att utveckla yrkesmässig professionell
kompetens (teoretisk kunskap, yrkesspecifika färdigheter och
personlig kompetens). Modellen utgår från ett problembaserat lärande,
man arbetar med case. Vt-07 startar en handledareutbildning för lärare
på institutionen för att kunna implementera arbetssättet.
N-inst
Röster från institutionen ger uttryck för att man har hört talas om men
inte vet vad en pedagogisk meritportfölj är.
P-inst
Ett stort arbete har skett på institutionen med att ta fram en
institutionsövergripande masterutbildning i pedagogik, didaktik och
psykologi.
ITB-inst
Lars Steiner har vid ett avdelningsmöte på avdelningen för
byggnadskvalitet uppmanats att aktualisera behovet av stöd för den
projektbaserade ingenjörsutbildningen även efter september 2007.
Lars kommer därför att som avdelningens representant lyfta frågan vid
Pedagogiska rådets rundabordssamtal den 19 januari huruvida en
ansökan till NSHU kan tas fram i samarbete mellan företrädare för
utbildningen och andra lärosäten för att om möjligt erhålla medel för
att fortsätta utveckla utbildningen.
Biblioteket
Biblioteket förbereder sig för ett samarbete med BTH och andra
lärosäten kring gemensam utformning och förvaltning av Stora
Sökguiden 2.0 som är en plattform med texter och lärobjekt kring
informationssökning varifrån varje bibliotek sen skapar sin egen
lokala variant. Biblioteken blir på så sätt delaktiga i en kunskapande
community kring undervisnings/referensmaterial.

Information

§8
Information

Inkommen litteratur.
Propositionen 2004/05:162 Ny värld – ny högskola har beställts och
inkommit. Den delades ut till ledamöterna.

Övriga frågor
•
•

Hooshang Majdi önskade ”Utvärdering av mötet” som en
stående punkt på dagordningen. Detta förslag börjar gälla från
nästa möte.
Hooshang Majdi föreslår att rådets funktion och
arbetsuppgifter klargörs bättre på rådets webbplats.

§9
Övriga frågor
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Sammanträdets avslutande
Ordförande avslutade mötet. Nästa möte äger rum den 6 mars kl. 1315 i sal 21:410 (Styrelserummet i Oden).
Vid protokollet

Sara Dahlström
Sekreterare
Justeras

Göran Fransson
Ordförande

Maria Eriksson
Justeras

§ 10
Sammanträdets
avslutande

