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§1

Mötet öppnas

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

§2

Justeringsperson

Beslut: Till justerare utses Nils Kirsten

§3

Dagordning

Beslut: Dagordningen fastställs.

§4

Föregående protokoll

Beslut: Protokoll från föregående styrelsemöte läggs till handlingarna.

§5

Meddelanden

Prefekten meddelar:
-

-

-

-

att rektor Eva Åkesson, av hörandeförsamling och konsistorium, förordats att leda universitet
under ytterligare en mandatperiod.
att vicerektorer och kanslichef från vetenskapsområdet för humaniora och
samhällsvetenskap besökt EDU. Vid mötet deltog institutionens prefekter samt administrativ
chef.
att institutionens internationella koordinatorer deltagit i en nationell konferens om
internationalisering av lärarprogram, där det framgick att Uppsala universitet, i jämförelse
med övriga svenska lärosäten, just nu har flest lärarstudenter på internationella utbyten.
att institutionen tillsatt en styrgrupp för implementering av två nya digitala systemet: LADOK
(studiedokumentation) och Blackboard (lärplattform). Båda systemen implementeras hösten
2018.
Att det genomförts val (23 oktober) till ny institutionsstyrelse med mandatperiod 2018-01-01
– 2020-12-31.

Biträdande prefekt meddelar:
-

att biträdande prefekt, ansvarig studierektor samt representant från personalavdelningen
haft ett uppföljningsmöte med förskollärarkollegiet kring de samtal som genomförts i
gruppen med utgångspunkt i arbetsmiljöindikatorn.

2

§6

Kursplaner och litteraturlistor

Ordförande för kursplaneutskottet redogör för beredningsarbetet.
Beslut: Institutionsstyrelsen fastställer utskottets protokoll med undantag av kurs 4PE139
VFU 3, utbildningsvetenskaplig kärna, ämneslärare, där följande komplettering infogas i
litteraturlistan ” I kursen ska studenterna även använda relevant kurslitteratur från tidigare
kurser i programmet.”

§7

Verksamhetsplan 2018

Förslag till Verksamhetsplan 2018 presenteras för styrelsen.
Diskussion.
Beslut: Styrelseledamöterna föreslår några ändringar. Ledamöterna uppmanas inkomma med
ytterligare förslag på ändringar senast 22 november (till styrelsens sekreterare). Planen
fastställs vid nästkommande styrelsemöte 6 december.

§8

Studerandefrågor

Doktorandrepresentant Nils Kirsten rapporterar att doktorandrådet valt Oscar Björk till ny
ordförande.

§9

Arbetsmiljö

Biträdande prefekt Ylva Bergström meddelar att arbetsmiljögruppen kommer bjuda in till ett
öppet möte där institutionens medarbetare får möjlighet att ge input till 2018 års arbetsmiljöplan.

§10

Övriga frågor

Inga frågor anmälda.

§ 11

Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Henrik Edgren
Ordförande

Marie Ols
Sekreterare

Nils Kirsten
Justerare
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