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§1

Mötet öppnas

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

§2

Justeringsperson

Beslut: Till justerare utses Karin Hjälmeskog

§3

Dagordning

Beslut: Dagordningen fastställs.

§4

Föregående protokoll

Beslut: Protokoll från föregående möte läggs till handlingarna.

§5

Meddelanden

Prefekten meddelar:
-

-

att de utlysta lektoraten sakkunniggranskas. Provföreläsningar och intervjuer kommer
förhoppningsvis kunna genomföras innan sommaren.
att Uppsala universitet ingått s.k. ULF-avtal.. Avtalet syfte är att stärka den
praktiknära forskningen genom att inrätta kombinationstjänster för disputerade lärare
på skolor och lärosäten.
att doktorandtjänster, en inom respektive forskarutbildningsämne, kommer utlysas
under våren med tillträde hösten 2017.
att prefekten träffat Region Gotland för fortsatt planering och diskussion kring
partnerskolesamarbetet.
att kommunikationsavdelningen planerar för en förstärkt marknadsföring av lärarprogram inför vårens sökomgång.
att en nationell utvärdering pågår av det kompletterande lärarprogrammet. Rapport
kommer i mars.

Bitr. prefekt Ylva Bergström meddelar:
-

att en arbetsmiljöindikator (enkät) genomförts vid institutionen och att resultat är
under bearbetning. Uppföljningsseminarium kommer genomföras under mars månad.
Resultatet av indikatorn kommer skrivas in institutionens handlingsplan för
arbetsmiljöarbete.

Bitr. prefekt Helen Melander meddelar:
-

att institutionen skickat underlag för utvärdering av forskarutbildningen i pedagogik
till universitetets enhet för kvalitet och utvärdering. Efter enhetens input kommer
underlaget skickas vidare till Universitetskanslersämbetet.
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Studierektor Ola Winberg meddelar:
-

§6

att institutionens internationella masterprogram i utbildningssociologi ökat mest i
söktryck bland universitetets internationella program. Söktrycket har ökat med 2/3delar och sökanden kommer från alla delar av världen.

Kursplaner

Kursplaneutskottets ordförande Ylva Bergström redogör för utskottets beredningsarbete.
Beslut: Kursplaneutskottets protokoll fastställs. Utskott och institutionsledning får i uppdrag
att, i samband med arbetet med lärarprogrammens nya studiegångar, se över kursernas
huvudområdesklassificering.

§7

Budget

Ekonom Erkan Özen redogör för budget 2017.
Beslut: Budget 2017 fastställs. Ledamot Karin Hjälmeskog reserverar sig mot beslut.
Reservationen biläggs protokollet.

§8

Verksamhetsberättelse 2016

Ordförande presenterar institutionens verksamhetsberättelse 2016.

§9

Studerandefrågor

Studeranderepresentant Ann-Catrin Wells rapporterar att diskussioner förs bland
studenter kring lärares återkoppling som uppfattats brista samt kring önskemål om
obligatorisk närvaro vid seminarier.

§ 10

Arbetsmiljö

Vid föregående styrelsemöte presenterades ett utkast till Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet
2017. Biträdande prefekt Ylva Bergström lägger nu fram ett reviderat dokument för beslut.
Beslut: Handlingsplan för arbetsmiljöarbete 2017 fastställs. När resultatet av
arbetsmiljöindikatorn bearbetats kommer dokumentet eventuellt behöva revideras.

§ 11

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.
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§ 13

Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Henrik Edgren
Ordförande

Marie Ols
Sekreterare

Karin Hjälmeskog
Justerare
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Reservation	
  
	
  
Gäller	
  beslut	
  §	
  7	
  Budget,	
  vid	
  styrelsemöte	
  2017-‐02-‐15.	
  
	
  
Jag	
  reserverar	
  mig	
  mot	
  beslutet	
  att	
  anta	
  den	
  föreslagna	
  budgeten	
  som	
  presenterades	
  vid	
  
styrelsemötet.	
  Budgeten	
  anger	
  ett	
  överskott	
  på	
  29	
  181	
  000kr	
  för	
  grundutbildning,	
  vilket	
  
medför	
  en	
  överskottsmarginal	
  på	
  24	
  %.	
  Jag	
  kan	
  inte	
  ställa	
  mig	
  bakom	
  ett	
  sådant	
  beslut,	
  
dels	
  för	
  att	
  överskottet	
  generellt	
  är	
  för	
  stort,	
  dels	
  för	
  att	
  det	
  finns	
  stora	
  behov	
  att	
  
omsätta	
  dessa	
  pengar	
  för	
  säkrad	
  utbildningskvalitet	
  och	
  goda	
  arbetsförhållanden	
  vid	
  
institutionen.	
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