Sidan 1 av 2

PEDAGOGISKA RÅDET
Extrainsatt möte
2007-12-17

Närvarande:

Göran Fransson, ordf.
Sara Dahlström, sekr.
Gunilla Mårtensson, ledamot
Edvard Nordlander, ledamot
Pär Vilhelmsson, ledamot
Kenneth Håkansson, ledamot

Frånvarande: Anna Prymka, adj. ledamot
Joakim Hagelin, stud. repr.
Maria Eriksson, stud. repr.
Vakans, ledamot N-inst
Vakans, ledamot P-inst

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

Föredragningslista

§ 68
Sammanträdets
öppnande

§ 69
Föredragningslista

Rådets beslut: Ingen särskild föredragningslista förelåg, mötet var
extrainsatt för att diskutera en eventuell nedläggning av Pedagogiska rådet.

Eventuell nedläggning av Pedagogiska rådet
Ordförande meddelade att rektor eventuellt har för avsikt att lägga ner
Pedagogiska rådet men att inget officiellt beslut ännu är taget. Beslut väntas
”innan jul.”
Pedagogiska rådet anser att en nedläggning vore mycket olyckligt av flera
anledningar. Pedagogiska rådet anser sig vara en (den enda?) av de centrala
funktionerna vid HiG som sätter de didaktiska och pedagogiska frågorna i
centrum. Några ledamöter upplever att pedagogiska och didaktiska initiativ
inte tas på institutionerna. I Pedagogiska Rådets regi däremot finns t.o.m. en

§ 70
Eventuell nedläggning
av Pedagogiska rådet
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möjlighet att vara utmanande i de pedagogiska frågeställningarna, en
möjlighet som sällan finns ute på institutionerna.
Pedagogiska rådet anser sig också ha en viktig funktion i att stödja
institutionernas pedagogiska utveckling samt att initiera och driva
högskoleövergripande frågor. Av skäl som tids- och kostnadsineffektivt
ställer sig rådet frågande till vari vinsterna består om varje enskild prefekt
ska hantera vissa frågor var för sig istället för att vissa högskolepedagogiska
frågor hanteras centralt.
Pedagogiska rådet anser att det är av största vikt att, om rådet läggs ner,
ansvaret för högskolepedagogisk utveckling och högskollärares
professionella utveckling med kraft tydliggörs för dem som har i uppdrag
att ansvara för dess frågor, samt att relevanta stödjande strukturer
tydliggörs, alternativt inrättas.

Vid protokollet

Sara Dahlström
Sekreterare

Justeras

Göran Fransson
Ordförande

Gunilla Mårtensson
Justeras

