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PEDAGOGISKA RÅDET
Protokoll 2003:8
2003-10-20

Närvarande:
Gabriella Åhmansson, ordf.
Åsa Morén, sekr.
Pär Vilhelmsson
Linda Holmgren, fr.o.m. §79
Inger Ahlgren
Lena Nordesjö
Lars Hillström
Anna Prymka, adj.

Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare för mötet § 76
Sammanträdets öppnande
Rådets beslut: Lena Nordesjö valdes att justera protokollet

Föredragningslista

§ 77
Föredragningslista

Rådets beslut: Föredragningslistan godkändes med en ändring:
§80 Uppdragsdiskussion

Föregående protokoll

§ 78
Föregående protokoll

Rådets beslut: Godkändes och lades till handlingarna

Information
Gabriella Åhmansson informerade om den text som skrivits till
Gefla Högtryck. Vidare informerade hon om ett samarbete med
den som vid Högskolan i Dalarna är ansvarig för
högskolepedagogiska frågor. Dessutom berättade Gabriella att
hon kommer att försöka få möjlighet att träffa de ansvariga i
Växjö, då hon ska dit i ett annat ärende.
Åsa Morén informerade om SedNet:s konferens, samt om PBL-

§ 79
Information
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seminariet.
Inger Ahlgren informerade om ett symposium som skall hållas
den 17 november.

Uppdragsdiskussion

§ 80
Uppdragsdiskussion

Rådets beslut: Rådet beslutade att följande mål skall uppfyllas
under år 2004:
- 30 av högskolans lärare skall ha fullföljt, eller påbörjat,
någon av rådets kurser
- en inventering av den högskolepedagogiska kompetens som
finns bland nyanställda, efter 2001, skall genomföras
- ”nå ut till” samtliga nyanställda och forskarstuderande (dvs
ha dessa som de främsta målgrupperna)
- medel för högskolepedagogiska projekt skall lysas ut två
gånger per år

Stimulansmedel

§ 81
Stimulansmedel

Utvärdering av Pedagogiska Rådet

§ 82
Utvärdering av
Pedagogiska Rådet

Rådets beslut: En självvärdering skall genomföras

Mandat
Rådets beslut: Berörda nämnders ordföranden skall bjudas in för
att diskutera frågan

§ 83
Mandat

Inspirationskursen
Bordlades

§ 84
Inspirationskursen

Uppföljning av Kurs I & II
Bordlades

§ 85
Uppföljning av Kurs I & II

Övriga frågor

§ 86
Övriga frågor

1.
2.

Fotografering
Uppföljning av utdelade medel
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Sammanträdets avslutande, samt nästa möte
Nästa möte är den 25 november kl.13

§ 87
Sammanträdets avslutande

Vid protokollet

Åsa Morén
Sekreterare

Justeras

Gabriella Åhmansson
Ordförande

Lena Nordesjö

