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PEDAGOGISKA RÅDET
Protokoll 2004:3
2004-03-23

Närvarande:

Frånvarande:

Gabriella Åhmansson, ordf.
Sara Dahlström, sekr.
Inger Ahlgren
Lena Nordesjö
Pär Vilhelmsson
Christina Hultgren
Anna Prymka, adj.
Linda Holmgren, studentrepr.
Jesper Johansson, studentrepr.
Åsa Morberg
Lars Hillström

Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare för mötet § 21
Sammanträdets öppnande
Rådets beslut: Jesper Johansson valdes till justerare.

Föredragningslista

§ 22
Föredragningslista

Rådets beslut: Föredragningslistan godkändes.

Föregående protokoll
2004:2

§ 23
Föregående protokoll

Rådets beslut: Godkändes och lades till handlingarna. Sara
Dahlström informerade också om rutiner kring arkivering av
protokoll samt diarieföring av inkomna/utskickade handlingar
inom ramen för pedagogiska rådet.

Information

§ 24
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•
•
•

•

Information
Vi har fått ett nytt mailalias – ped-radet@hig.se.
Gabriella Åhmansson informerade om de ansökningar
som inkommit till rådet och som skickats till Rådet för
Högre Utbildning.
Sara Dahlström ska åka på Inspirationskonferensen till
Lund den 27 maj, ytterligare någon från rådet bör följa
med. Som förslag lämnades Åsa Morberg, Sara
Dahlström kontaktar henne.
Sara Dahlström och Anna Prymka informerade lite från
det pedagogiska seminarium som N-institutionen
anordnade fredagen den 19 mars.

Förslag till avtal om verksamhetsuppdrag
Rådets beslut Gabriella Åhmansson fick mandat att skriva under
förslaget.

Lärarutbyte

§ 25
Förslag till avtal om
verksamhetsuppdrag

§ 26
Lärarutbyte

Rådets beslut: Skrivelsen från Carina Dahlberg mailas ut till
samtliga i rådet. Frågor kring lärarutbyte beslöts ingå inom ramen
för arbetsgruppen som arbetar med pedagogisk meritportfölj.

Kurs III: inspirationskurser
Rådets beslut: Gabriella Åhmansson kontaktar Eva Österlind för
en kursplan.

Soppluncher vt 2004

§ 27
Kurs III:
inspirationskurser

§ 28
Soppluncher vt 2004

Rådets beslut: Sara Dahlström informerade om datum för
kommande soppluncher under våren.
• 22 april
• 4 maj
• 18 maj

Arbetsgrupper
Rådets beslut: Följande arbetsgrupper har följande
rådmedlemmar:
•
•
•
•
•

Pedagogisk meritportfölj – Lena, Kristina
Samarbete med LTH/LU – Åsa, Per, Jesper
Sopplunch – Sara, Gabriella
Skriftserie – Gabriella, Lars
Hemsida – Sara, Inger, Linda

§ 29
Arbetsgrupper
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Hemsida
•

•
•

§ 30
Hemsida

Sara Dahlström informerade om att arbetet på hemsidan
är påbörjat. Samtliga fotograferades för att läggas ut på
hemsidan. Sara Dahlström skickar ut ett mail för
godkännande av detta till samtliga, för att inte bryta mot
Personuppgiftslagen (PUL).
Inbjudan till inspirationskonferensen ska läggas ut på
hemsidan.
Samtliga närvarande godkände att rådets samtliga
protokoll läggs ut på hemsidan utan att scannas in för att
få med underskrifter.

§ 31
Budget

Budget
Sara Dahlström undersöker möjligheterna att få tillgång till
Agresso för att lättare kunna göra budgetuppföljningar.

Sammanträdets avslutande, samt nästa möte
Nästa möte äger rum den 25 maj, kl. 13.00-15.00.

Vid protokollet

Sara Dahlström
Sekreterare

Justeras

Gabriella Åhmansson
Ordförande

Jesper Johansson
Justeras

§ 32
Sammanträdets avslutande

