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§1

Mötet öppnas

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

§2

Justeringsperson

Beslut: Till justerare utses Johanna Andersson.

§3

Dagordning

Beslut: Dagordningen fastställs.

§4

Föregående protokoll

Beslut: Protokoll från föregående styrelsemöte läggs till handlingarna.

§5

Meddelanden

-

-

-

att medarbetare från institutionen deltagit som talare i en universitetsgemensam
konferens om internationalisering av utbildning. Institutionens framgångsrika arbete
kring internationaliseringsfrågor har uppmärksammats internt inom universitet, av
andra lärosäten och av nationella aktörer på området.
att prefekten deltagit i en universitetsgemensam konferens om utvärdering och
presenterat utvärderingen av lärarprogrammens kärnkurser som genomfördes 2016 av
externa utvärderare.
att två nya skyddsombud utsetts: Karin Wiil och David Sjögren.
att majoriteten av årets medarbetarsamtal genomförts och att många medarbetare
uttrycker sig uppleva en hög grad av trivsel på arbetsplatsen.

Studierektor Ola Winberg meddelar:

-

att institutionen upprättat utbytesavtal med lärosäten i USA , Taiwan och Japan.
att institutionen koordinerar samarbetet inom Nordplus.
att kursutbudet riktat till internationella studenter ses över.

2

§6

Kursplaner och litteraturlistor

Ordförande för kursplaneutskottet redogör för beredningsarbetet.
Beslut: Institutionsstyrelsen fastställer utskottets protokoll samt, med några mindre
justeringar, nya och reviderade kursplaner kopplade till lärarprogrammens nya studiegång.

§7

Verksamhetsplan 2018

Vid föregående styrelsemöte diskuterades ett utkast till Verksamhetsplan 2018. Revideringar
är nu gjorda utifrån förslag som lyfts dels under mötet, dels inkommit från styrelseledamöter
efter mötet.
Diskussion.
Beslut: Verksamhetsplanen fastställs med några mindre justeringar. Ledamöter Karin
Hjälmeskog och Åsa af Geijerstam reserverar sig mot beslutet. Reservationen biläggs
protokollet.

§8

Studerandefrågor

Studeranderepresentant Johanna Andersson meddelar att LÄRA just nu arbetar med frågor
kring status för ämnesinstitutionernas, främst inom samhällsvetenskap., undervisning i
ämnesdidaktik samt lärarstudenters förberedelse för undervisning i programmering.

§9

Arbetsmiljö

Biträdande prefekt Ylva Bergström meddelar att kallelse till ett öppet arbetsmiljömöte den 14
december skickats ut till institutionens medarbetare. Mötets syfte är att stämma av årets
arbetsmiljöarbete, följa upp arbetsmiljöplan 2017 samt påbörja arbetet med 2018 års
arbetsmiljöplan.

§10

Övriga frågor

Inga frågor anmälda.

§ 11

Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Henrik Edgren
Ordförande

Marie Ols
Sekreterare

Johanna Andersson
Justerare
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