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PEDAGOGISKA RÅDET
Protokoll 2003:7
2003-09-29

Närvarande:
Gabriella Åhmansson, ordf.
Åsa Morén, sekr.
Pär Vilhelmsson
Linda Holmgren
Inger Ahlgren
Lena Nordesjö
Lars Hillström, §§69 – 70, 72 – 75
Tove Bäckström, adjungerad
Anna Prymka, adjungerad §§67 – 72
Igor Knez, adjungerad §§67 – 68, 71
Jan Odelstad, adjungerad §§67 – 68, 71

Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare för mötet § 67
Sammanträdets öppnande
Rådets beslut: Rådet valde Pär Vilhelmsson till justerare. Rådet
beslutade även att, för mötet, adjungera in Tove Bäckström, Anna
Prymka, Igor Knez och Jan Odelstad.

Föredragningslista

§ 68
Föredragningslista

Rådets beslut: Föredragningslistan godkändes.
Paragraferna behandlas i följande ordning 67 – 68, 71, 70, 72, 69,
73 – 75

Föregående protokoll
Rådets beslut: Godkändes och lades till handlingarna

§ 69
Föregående protokoll
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Information
§ 70
Pär Vilhelmsson informerade om att Per Odenrick från Lund
Information
gärna kommer och berättar om sina erfarenheter från arbetet med
”Arena för kommunikation mellan studenter och lärare på LTH
och Pedagogiska institutionen”. Tyvärr passade ej något av de
datum som vi föreslagit. Pär tar kontakt med Odenrick igen, för
att hitta ett passande datum.
Åsa Morén informerade om den kommande Sopplunchen, samt
om Rundabordssamtalet.
Gabriella Åhmansson informerade om att det skall göras en
utvärdering av Pedagogiska rådets verksamhet. Vidare
informerade hon om att det kommer att föras en s.k. budgetdialog
inför kommande budgetår. Gabriella berättade även att det nu
äntligen har ordnat sig med ett arbetsrum för rådets handläggare.

Samarbete med anställningsnämnderna
§ 71
Några av de önskemål som kunde skönjas utifrån diskussionen
Samarbete med
var en standardiserad blankett som alla sökanden skall fylla i, råd anställningsnämnderna
och stöd från Pedagogiska Rådet t.ex. vad gäller
befordringsärenden (Adjunkt – Lektor) där man åberopar enbart
pedagogiska meriter. Andra tankar och idéer som kom fram var
att man kunde be de sökande om en specifik ”pedagogisk
referens”, samt att det i anställningsprofilen kanske skulle kunna
framgå tydligare vad man s.a.s. är ute efter. Det framkom även
önskemål om diskussioner kring vad en ”god pedagog” är, samt
att man vid HiG bör ha en gemensam linje vad gäller
pedagogiska meriter.

Representant från Högskolebiblioteket
Även Högskolebiblioteket arbetar med pedagogiska frågor, samt
bedriver pedagogisk verksamhet. De skall därför ses som en
pedagogisk resurs vid högskolan. Som ett led i detta bör ett
närmare samarbete med bl.a. Pedagogiska Rådet inledas.

§ 72
Representant från
Högskolebiblioteket

Rådets beslut: Kallelse till rådets möten skall forsättningsvis även
utgå till bibliotekets representant, Anna Prymka. Rådet beslutade
även att Anna Prymka skall vara adjungerad i rådet fram till det
att ett formellt beslut från Högskolestyrelsen, vad gäller
Pedagogiska Rådets sammansättning, kunnat fattas.

”Portfolio”
Rådets beslut: Ett lämpligt antal profilväskor, samt tillhörande
klisterlappar, skall inköpas. Gabriella Åhmansson och Åsa Morén
ansvarar för detta.

§ 73
”Portfolio”
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Övriga frågor
1. Skriftserien
2. Collegeåret

§ 74
Övriga frågor

Sammanträdets avslutande, samt nästa möte
Nästa möte är den 20 oktober

§ 75
Sammanträdets avslutande

Vid protokollet

Åsa Morén
Sekreterare

Justeras

Gabriella Åhmansson
Ordförande

Pär Vilhelmsson

