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Katarina Gahne
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ställföreträdande prefekt

Ej närvarande:

Kristina Andersson
Johanna Nordling

lärare
A-personal, suppleant

Sekreterare:

Marie Ols
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§1

Mötet öppnas

Ordförande förklarar styrelsemötet öppnat och hälsar styrelseledamöter och övriga närvarande
välkomna.

§2

Justeringsperson

Beslut: Till justerare utses Eva Lundqvist

§3

Dagordning

Beslut: Dagordningen fastställs.

§4

Föregående protokoll

Beslut: Protokoll från föregående möte läggs till handlingarna.

§5

Meddelanden

Prefekt Henrik Edgren meddelar:
-

-

att rekryteringsprocessen gällande utlysta lektorat pågår. Rekryteringsgruppen träffas
den 29 maj. Förhoppningen är att en handfull av de utlysta tjänsterna ska vara tillsatta
innan sommaren.
att fem adjunktstjänster med 50% undervisning och 50% licentiatstudier utlysts.
att universitetets rektor och prorektor besökt EDU i veckan.
att EDUs årliga forskningsdag genomförs den 6 juni.

Bitr. prefekt Ylva Bergström meddelar:
-

att bitr. prefekt deltagit i prefektinternat där bl.a. kompetensförsörjning,
meriteringstjänster och universitetets arbetsordning var på dagordningen.
att KoF-panelen besökt Blåsenhus den 10-11 maj. Panelen träffade fakultetsledning,
ämnesföreträdare, doktorander samt representanter från fakultetens enheter. En rapport
från KoF-panelen väntas den 15 juni.

Ställföreträdande prefekt Helen Melander meddelar:
-

att rekryteringsprocessen gällande de utlysta doktorandtjänsterna (en per ämne) pågår
med mål att antagning/anställning är klar innan sommaren. Ytterligare doktorander
kommer antas. Rektorsutbildningen finansierar två doktorander i pedagogik och via
samarbete med Gävles högskola kommer tre doktorander antas, två i pedagogik och en
i didaktik.

Studierektor Ola Winberg meddelar:
-

att fakulteten finansierar ett utvecklingsprojekt gällande den Kompletterande
lärarutbildningen 90 hp (KPU) som leds av adjungerad adjunkt Jonas Johansson med
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syfte att bl.a. se över kursutbud. Vidare meddelar Winberg att utbildningsledare Anna
Hagborg tagit initiativ till att se över möjliga samarbeten med andra
områden/utbildningar där KPU erbjuds som en del i utbildningsupplägget.
Administrativ chef Marie Ols meddelar:
-

att ett utvecklingsarbete av institutionens terminsstartsarbete pågår. För att möta de
växande studentgruppernas behov kommer en terminsstartsreception (EDU
Studenttorg) öppnas i korridor 14:1. Till hösten kommer också ett amanuensdrivet
projekt (EDU Studentcoach) anordna träffar med nyantagna studenter på grundläraroch förskollärarprogram för att bl.a. ge tips och stöd om studieteknik samt ge en
allmän orientering kring universitetsstudier.

Karin Hjälmeskog, ledamot i Blåsenhus biblioteksgrupp, meddelar:
-

§6

att bibliotekspersonalen gärna deltar i handledar- /utbildningskollegier och
personalkonferenser för att informera om sina tjänster.

Kursplaner

Kursplaneutskottets ordförande Ylva Bergström redogör för utskottets beredningsarbete.
Beslut: Kursplaneutskottets protokoll fastställs. Beslut fattas också att upplageändringar av
kurslitteratur framgent inte behöver passera utskott/styrelse, utan beslut delegeras ansvarig
studierektor.

§7

Val institutionsstyrelse inför mandatperiod
2018-01-01 – 2010-12-31

Nuvarande institutionsstyrelses mandatperiod sträcker sig fram till årsskiftet (2017-12-31).
Ny styrelse ska väljas för mandatperiod 2018 -01- 01 – 2020-12-31. Styrelsens sekreterare
redogör för förslag, i enlighet med universitetets stadgar, till tidplan och valförfarande där val
utlyses den 25 september och förrättas den 23 oktober.
Beslut: Institutionsstyrelsen fastställer tidplanen. Vidare beslutar styrelsen tillsätta en
valnämnd där Marie Ols, Micael Jansson och Jennifer Aulin ingår.

§8

Studerandefrågor

Studeranderepresentant Johanna Andersson rapporterar att LÄRA valt ny styrelse med Hanna
Otthén som ordförande och Johanna Andersson som vice ordförande.

§9

Arbetsmiljö

Biträdande prefekt Ylva Bergström redogör för de seminarier som genomförts där
arbetsmiljöindikatorns resultat diskuterats. Vid seminarierna deltog personalspecialist och
organisationskonsult från personalavdelningen. Som en uppföljning av resultatet kommer
2017 års handlingsplan för institutionens arbetsmiljöarbete revideras. Bergström rapporterar
också att det genomförts ytterligare en arbetsmiljöenkät vid Campus Gotland som innefattade
all campuspersonal, alltså inte bara lärarpersonal vid EDU. Enkäten initierades av ledningen
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vid Campus Gotland och resultatet har presenterats för berörd personal och verksamhetsledning.

§ 10

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

§ 11

Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Henrik Edgren
ordförande

Marie Ols
Sekreterare

Eva Lundqvist
Justerare
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Marie Ols
Administrativ chef
Institutionen för pedagogik,
didaktik och utbildningsstudie,
www.edu.uu.se
Marie.ols@edu.uu.se
070-425 03 25

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
Valförfarande, fastställt av institutionsstyrelsen 2017-05-24
Nuvarande institutionsstyrelses mandatperiod sträcker sig fram till
årsskiftet (2017-12-31). Ny styrelse ska väljas för mandatperiod
2018 -01- 01 – 2020-12-31.
Mer om UUs riktlinjer vid institutionsstyrelseval kan ni läsa här Mål
och regler - Val av ledamöter och suppleanter till institutionsstyrelse
Mer om institutionsstyrelsens uppdrag och sammansättning kan ni
läsa här Arbetsordning för Uppsala universitet

Valnämnd:
Marie Ols, institutionsstyrelsens sekreterare
Micael Jansson, personalsamordnare
Tidplan
25/9 Val utlyses och röstlängd anslås (digitalt)
3/10 Definitiv röstlängd fastställs
9/10 Nomineringstiden börjar
13/10 Nomineringstiden avslutas
16/10 Nominerade anslås (digitalt)
23/10 Val i sal 12:130, 12.15 – 13.00. Röstsammanräkning efter
13.00.
24/10 Valprotokoll anslås (digitalt)

Organisationsnr:
202100-2932

