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Övriga närvarande
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Katarina Gahne
Ellen Matlok-Ziemann
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Emil Bertilsson

lärare
lärare
lärare, 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 Ola Winberg

§3

Dagordning

Beslut: Dagordningen fastställs.

§4

Föregående protokoll

Beslut: Protokoll från föregående möte läggs till handlingarna.

§5

Meddelanden

Prefekt Henrik Edgren meddelar:
-

-

-

att rekryteringsarbete i anslutning till utlysta lektorat pågår. Förhoppningsvis är
rekryteringsarbetet klart innan sommarsemester.
att det har inkommit tre skrivelser som riktar kritik mot fakultets- och
institutionsledning. Skrivelserna behandlas för närvarande av universitetet via
vicerektor, personalavdelning och jurister.
att arbetet med partnerskoleprojektet fortskrider enligt plan i Uppsala och på Gotland
och några gemensamma forskningsprojekt har inletts inom didaktik och
specialpedagogik.
att de s.k. Ulf-avtalen, inrättande av kombinationstjänster vid skola/universitet,
kommer sjösättas till hösten.

Bitr. prefekt Ylva Bergström meddelar:
-

att studierektorsgruppen, tillsammans med administrationen, arbetar för att förbättra
kommunikationen inom tjänsteplaneringsarbetet.

Ställföreträdande prefekt Helen Melander meddelar:
-

att tre doktorandtjänster – en vardera inom respektive forskarutbildningsämne – är
utlysta.

Studierektor Ola Winberg meddelar:
-

att fortsättningskurserna i pedagogik har ökat söktryck, vilket troligen är ett resultat av
ett framgångsrikt kursutvecklingsarbete.
att utbildningssociologi, i samarbete med sociologiska institutionen, gått vidare med
planer att inrätta ett sociologiprogram. Programmet fastställs av samhällsvetenskapliga
fakulteten och inrättas via rektorsbeslut.
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§6

Kursplaner

Kursplaneutskottets ordförande Ylva Bergström redogör för utskottets beredningsarbete.
Beslut: Kursplaneutskottets protokoll fastställs.

§7

Valberedningen inför prefekttillsättning 2018-01-01

Ordförande Henrik Edgren lämnar sammanträdet. Ställföreträdande prefekt Helen Melander
övertar ordförandeskapet. Valberedningens ordförande Katarina Gustafsson redogör för
valberedningens arbete.
Diskussion
Beslut: Institutionsstyrelsen ställer sig enhälligt bakom valberedningens förslag att till dekan
Elisabet Nihlfors förorda att Henrik Edgren utses till prefekt vid Institutionen för pedagogik,
didaktik och utbildningsstudier mandatperiod 2018-01-01 – 2020-12-31.

§8

Studerandefrågor

Studeranderepresentant Johanna Andersson rapporterar att LÄRA kommer välja ny
styrelse i maj.

§9

Arbetsmiljö

Biträdande prefekt Ylva Bergström redogör för den vid institutionen genomförda arbetsmiljöindikatorn samt anslutande uppföljningsarbete. Skyddsombuden rapporterar att det planeras
för en fysisk skyddsrond i maj. Vidare redogör ombuden att nytt val av skyddsombud kommer
genomföras inom kort eftersom Esbjörn Larsson avgår från uppdraget i samband med
kommande tillträde som prodekan.

§ 10

Övriga frågor

Styrelseledamot Eva Lundqvist påpekar att mötesförfarandet kring prefektbeslutet
(dagordningspunkt 7) är olyckligt. Av dagordningen framgår inte att dagordningspunkten
skulle innebära beslut i frågan. God mötesed bör tillämpas, där det tydligt framgår vilka
dagordningspunkter som är diskussionspunkter respektive beslutspunkter.

§ 11

Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Henrik Edgren
ordförande t.o.m. § 6

Helen Melander
ordförande fr.o.m. § 7

Marie Ols
Sekreterare

Ola Winberg
Justerare
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