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PEDAGOGISKA RÅDET
Protokoll 2003:5
2003-05-26
Närvarande:
Gabriella Åhmansson, ordförande
Lena Nordesjö
Linda Holmgren
Inger Ahlgren
Pär Vilhelmsson
Åsa Morén
Frånvarande:
Lars Hillström

Sammanträdets öppnande, val av sekreterare, samt
protokolljusterare för mötet

§ 44
Sammanträdets öppnande

Rådets beslut: Åsa Morén valdes att skriva protokollet och Linda
Holmgren utsågs till justerare
Föredragningslista

§ 45
Föredragningslista

Rådets beslut: Föredragningslistan godkändes med följande
förändring: §55 Ansökan om medel

Föregående protokoll

§ 46
Föregående protokoll

Rådets beslut: Bordläggs

Information
Gabriella Åhmansson informerade om att Rådet för Högre
utbildning (RHU) skickat Åsa Morbergs ansökan om medel
vidare för expertbedömning.
Pär Vilhelmsson meddelade att han åker till idéseminariet i Lund
den 27 maj (i morgon).
Åsa Morén meddelade att hon är på en workshop om
pedagogiska meriter under morgondagen. Denna workshop
anordnas av SFS tillsammans med RHU.
Seminarium om projektbaserat lärande

§ 47
Information

§ 48

Sidan 2 av 2
Föredragande: Karl-Erik Westergren

Seminarium om
projektbaserat lärande

Rådets beslut: Pedagogiska rådet åtar sig att anordna ett
seminarium om projektbaserat lärande. Ansökan om särskilda
medel till detta skall göra från rektor.
Förslag till datum för seminariet är den 16 oktober och abstracts
föreslås vara inne till den 15 september.

Högskolepedagogiska kurser
1. Högskolepedagogik med inriktning mot flexibelt lärande

§ 49
Högskolepedagogiska
kurser

Rådets beslut: Denna kurs kommer inte att erhålla finansiellt stöd
från rådet under 2003.
2. Kunskap och lärande i den högre utbildningen I
Rådets beslut: Rådet uppmanar ämnesgruppen att överföra
nuvarande kursplan till befintlig kursplanemall och återkomma så
fort som möjligt.

Revidering av programförklaring
Rådets beslut: Åsa Morén gör förändringarna i
programförklaringen utifrån dagens diskussion.

Verksamhetsplan Ht-03

§ 50
Revidering av
programförklaringen

§ 51
Verksamhetsplan Ht-03

Rådets beslut: Förslaget till verksamhetsplan för Ht-03 antogs.
Verksamhetsplanen följs upp vid höstens första möte.

Handlingsplan för lärande

§ 52
Handlingsplan för lärande

Rådets beslut: Konsekvensändringar skall göras i och med
revidering av programförklaringen

Stimulansbidrag

§ 53
Stimulansbidrag

Rådets beslut: Bordläggs

Skriftserien

§ 54
Skriftserien

Rådets beslut: Gabriella Åhmansson får mandat att ta det
slutgiltiga ekonomiska och redaktionella besluten.
Protokollsanteckning: Tack till dem som genomfört korrekturläsning av
de inkomna texterna. /Gabriella Åhmansson

Ansökan om medel

§ 55
Ansökan om medel
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1. Case-metodik inom sjuksköterskeutbildningen
Rådets beslut: Rådet beslutar rekommendera rektor att stödja
projektet. Gabriella Åhmansson meddelar sökanden.

Övriga frågor

§ 56
Övriga frågor

1. Upptaktsträff

Sammanträdets avslutande, samt nästa möte

§ 57
Sammanträdets avslutande

Ordförande Gabriella Åhmansson tackade för ett gott samarbete
under vårterminen, då detta var sista mötet innan sommaren.

Vid protokollet

Åsa Morén
Sekreterare

Justeras

Gabriella Åhamsson
Ordförande

Linda Holmgren

