Institutionen för pedagogik,
didaktik och utbildningsstudier

Protokoll från institutionsstyrelsens sammanträde
2017-09-13
Tid:

09.15 – 12.00

Plats:

Tupprummet, 14:340

Närvarande:
Ordinarie

Henrik Edgren
Åsa af Geijerstam
Karin Hjälmeskog
Jennifer Aulin
Eva Lundqvist
Ola Winberg
Nils Kirsten

ordförande
lärare
lärare
A-personal
lärare
lärare
doktorand

Suppleanter

Ylva Bergström
Emil Bertilsson

lärare
lärare

Övriga närvarande

Ellen Matlok-Ziemann

fackligt ombud

Ej närvarande;

Kristina Andersson
Johanna Andersson
Johanna Nordling

lärarrepresentant
studeranderepresentant
A-personal, suppleant

Sekreterare:

Micael Jansson
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§1

Mötet öppnas

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

§2

Justeringsperson

Beslut: Till justerare utses Jennifer Aulin

§3

Dagordning

Beslut: Dagordningen fastställs.

§4

Föregående protokoll

Beslut: Protokoll från föregående styrelsemöte läggs till handlingarna.

§5

Meddelanden

Prefekten och bitr. prefekt meddelar:



§6

att vårens intensiva rekryteringsarbete, där över 20 lärartjänster tillsatts, är avslutat och
flera nyanställda är nu på plats i Blåsenhus.
att bitr. prefekt Ylva Bergström övertagit ansvar för forskarutbildningen från tidigare
bitr. prefekt Helen Melander.

Kursplaner och litteraturlistor

Ordförande för kursplaneutskottet redogör för beredningsarbetet.
Beslut: Institutionsstyrelsen fastställer utskottets protokoll med följande undantag:
Fastställs med ändringar:
-

4UKXXX Utbildningssociologi praktik 7.5 hp
4UKXXX Utbildningssociologi praktik 15 hp

Underlag återremitteras utskott och kursledare:
-

§7

2PEXXX Pedagogik A baskurs 30 hp
2PEXXX Pedagogik A med inriktning mot vuxna och arbetsliv 30 hp
4PE035 Utbildningens framväxt och villkor med inriktning mot ämneslärare (campus) 10 hp
4PE049 Läroplansteoretiska och didaktiska perspektiv på utbildning med inriktning mot ämneslärare 10
hp

Halvårsbokslut

Ekonom Erkan Özen redogör för halvårsbokslutet.
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§8

Studerandefrågor

Inga frågor anmälda.

§9

Arbetsmiljö

Biträdande prefekt Ylva Bergström presenterar de revidering som gjorts i Handlingsplan för
arbetsmiljöarbetet 2017 i enlighet med resultat från arbetet med vårens arbetsmiljöindikator.
Beslut: Institutionsstyrelsen fastställer revideringen.
Biträdande prefekt informerar också att personalorganisationer och huvudskyddsombud
kommer genomföra val samt utse nya skyddsombud på institutionen. Föregående ombud
avgick i somras.

§10

Övriga frågor

Inga frågor anmälda.

§ 11

Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Henrik Edgren
Ordförande

Micael Jansson
Sekreterare

Jennifer Aulin
Justerare
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