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§8 

Faststallande av foredragningslista 

SLUG beslutade 

att faststalla arendelistan. 

§9 

Val av justeringsperson 

SLUG beslutade 

att utse Marie Vesterlind till justeringsperson. 

Information och diskussion 

§ 10 

Pa gang pa institutionen 

Information gavs om foljande: 
• Dialogmote 21 mars med rektor och ledning 
• Canvas, ny Iarplattform, sjosatts under hasten 2018 och varen 2019 
• Institutionsdagen 20 juni - Presentationer och Work-shops kring digitalisering 
• Extra medel kommer att lysas ut fran rektorsniva dar fokus ligger pa tva omraden - 

digitalisering och mangfaldsfragor 
Synpunkter framfordes angaendc for kort ansokningstid. En variant kunde vara att lysa ut i 
tva omgangar. Information skickas ut sa snart som mojligt. 

• Ny avdelningschef for Forum och Svenska for andrasprak- Helena Nilsdotter Brown 

Fran avdelningama: 

Psykologi, pedagogik och sociologi 
• Avdelningen arbetar vidare med insatser efter ARK-enkaten. 
• En Master inom BUY, intemationell och online haller pa att arbetas fram. 
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Utbildningsvetenskap och sprdk 

• A vdelningen undersoker mojligheten till arbetsintegrerad lararutbildning. Studiebesok har 
gjorts pa Dalamas hogskola och efter en hearing bland lararna responsen positiv. 

Socialt arbete och socialpedagogik 
• A vdelningen utvecklar en ny, institutionsovergripande, AIL-magister och foljer med intresse 

vad som hander med arbetsintegrerad lararutbildning 
• SKAL-utbildning, en form av studentmedarbetarskap, arbetas fram tillsammans med 

Larcentrum Vastervik. 

§ 11 

Diskussion upplagg Kick-off, Pedagogiskt forhallningssiitt 

Urban Carlen och Lisa Dimming var inbjudna att delta i diskussionen infor arets Kick-off. Temat 
kommer att vara Pedagogiskt forhallningssatt, varav en del kommer att handla om disciplinarenden 
och hur de kan forebyggas. Lisa Dimming var forhindrad att komma. 

Innehdll - forslag och tankar: 
Forelasare som redogor for och problematiserar pedagogiskt forhallningssatt, praktik och 
bakomliggande filosofiska utgangspunkt. 

En grundlaggande samsyn i program och liknande kring kravniva. 

Ett etiskt forhallningssatt gentemot vara studenter inte minst nar problem uppstar i klassrummet. 

Lararens sjalvbild: Pa vilket satt ar lararen en forebild och hur hanterar lararen det? Vad har 
studenten for forestallning och hur relaterar den till lararens forestallning om vad undervisning och 
larande innebar? 

Plagiat. Hur hjalper vi studentema att undvika plagiat? Handgripliga exempel behovs. Bra att veta 
arendets gang bade for student och larare, 
Viktigt med flera perspektiv kring plagiat och fusk: Hur kurs-PM skrivs, hur uppgifter formuleras 
och laggs upp ar en viktig del. 
Stod till larare i plagiatfragor ar vasentligt, 

Dessa saker kan kopplas till diskrimineringsgrunder, vardegrund och strategisk plattform, samt inte 
minst arbetsmiljofragor. 

Betydelsen av forsta terminen betonades. Jamforelse gjordes med Norge dar en introduktionstermin 
till akademiska studier genomfors, 
Gar det att aterskapa en sommarkurs i vetenskapligt forhallningssatt? 
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Praktiskt upplagg: 
Nagon som kan samla ihop och skicka vidare fragor att samtal om gruppvis. 

Plagiatsparet - inledning och darefter tvargrupper. 
Pedagogiskt forhallningssatt inom program - inledning och darefter avdelningsvis. 

Samrnantaget behovs en grundlaggande samsyn, men utrymme for olikheter. 

Kick off:en utvarderas pa SLUG i host. 
Skriften Att fuska och plagiera, ett salt alt leva eller ett salt att overleva? (2003) bifogas protokollet. 

§ 12 

Moteskultur 

Johan Berlin inledde ett samtal kring moteskultur. 

SLUG samtalade utifran presentationen kring tidsanvandning, rnotens syfte, antal deltagare, 
motesledarens respektive deltagamas ansvar for meningsfulla moten. 
Motesledarens ansvar kan vara att inleda, folja agendan, lata alla komrna till tals, se till att det blir 
tydliga beslut och resultat. En fraga kan stallas om vad som kan goras battre nasta gang. 
Motesdeltagarnas ansvar kan vara att tacka nej till moten dar ens roll ar otydlig, forbereda sig, hjalpa 
till att halla agendan och aterkoppla vid behov. Det kan ocksa vara viktigt att vara aktiv, men pa ett 
satt som inte hindrar motet att komma framat. 

Moteskultur pa Hogskolan Vast diskuterades. Tankar framfordes om att det kan bli skillnad pa 
rnoteskulturen nar en hogskola har ett fokus pa undervisning altemativt forskning. 

Onskemal fanns att denna genorngang ocksa kan tas pa avdelningsmoten, Fragan lyfts aven i 
samband med diskussionen kring den strategiska plattformen pa nasta mote med SLUG. 

§ 13 

Ny ledamot i Anstallningsnamnden 

Fyra intresseanmalningar hade inkommit till uppdraget som ledamot i Anstallningsnamnden. SLUG 
diskuterade lampliga kandidater utifran de kriterier som satts upp. 
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