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Närvarande

Dekanus, professor Stefan Nordlund, professorerna Ragnar Elmgren
(suppleant), Ove Eriksson, Anders Karlhede, Johan Kleman, Sven
Lidin, Jan Nedergaard, Mikael Passare (suppleant), Juni Palmgren,
docenterna Gudrun Brattström, Cynthia de Wit (suppleant),
civilingenjör Per Fagrell samt studeranderepresentanterna Fredrik
Broberg, Sanna Ekström och Alexander Koutsouris.

Frånvarande

Professorerna Jan-Erling Bäckvall (anmält förhinder), Elzbieta Glaser
(anmält förhinder), Hans-Christen Hansson (anmält förhinder), Erland
Källén (anmält förhinder), Britt-Marie Sjöberg (anmält förhinder) och
universitetslektor Eve Arnold (anmält förhinder).

Deltagande i
överläggningarna

Professor Håkan Larsson (UTEP), Fil dr Bo Ekengren SACO-rådet
(suppleant) och forskningsingenjör Lisbeth Häggberg (ST).

=

Föredragande

=
=
=

Dekanus Stefan Nordlund (p 10), avdelningsdirektör Bibi Pehrson (p 9
och p 13), utbildningsledare Åsa Borin (pp 6-7), handläggare Felicia
Markus (p 8 och p 12).
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1.

Information av dekanus.

_bpirq=
=
Information.

2.

Protokolljusterare.

Professor Sven Lidin utses.

3.

Dagordning och närvarorätt.

4.
=

Anmälan av protokoll från nämndens
sammanträde 2008-04-23.

Ingen åtgärd.

5.

Anmälan av dekanus delegationsbeslut
t.o.m. 2008-05-27.

Ingen åtgärd.

6.

Principdiskussion om kursplan i
projektplanering 7,5 hp.=

Fakultetsnämnden beslutar att inte
fastställa kursplanen;
Projektplanering 7,5 hp (GG8014).

7.

Kursplaner.

=

Fakultetsnämnden beslutar att inte
fastställa kursplanerna:
Waldorfpedagogik -Barnets
utveckling 0-7år (UEW411),
Waldorfpedagogik- Bild,
formteckning, konsthistoria
(UEWBBB), Waldorfpedagogik Förskolans samverkan med hem
och skola (UEW513),
Waldorfpedagogik-Historia
(UEW400), Waldorfpedagogik Natur, hälsa, rörelse (UEWEEE),
Waldorfpedagogik - Naturkunskap
I (UEWCCC), Waldorfpedagogik Naturkunskap II (UEWDDD),
Waldorfpedagogik - Omsorg och
pedagogiskt arbete i förskolan
(UEW410), Waldorfpedagogik Ordets konst: drama, saga, myt
(UEWFFF), Waldorfpedagogik Svenska och litteratur (UEWAAA),
Waldorfpedagogik - Vetenskap,
konst, hantverk (UEW200) med
hänvisning till:
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- att kurserna inte omfattar
tillräckligt mycket ämnesteori och
till stor del vilar den ämnesteori
som ingår inte på vetenskaplig
grund
- att den litteratur som används
inom kurserna i alltför stor
omfattning utgörs av litteratur som
inte vilar på vetenskaplig grund
Fakultetsnämnden beslutar även att
begära dispens hos rektor för att
använda tregradig betygsskala för
de kurser inom Waldorfpedagogik
som tidigare beslutats om av LHS
och att dessa kursplaner gäller fram
tills dess att de studenter som nu
deltar i denna utbildning slutfört
sina studier.
Punkten förklarades omedelbart
justerad.

8.

Särskild lärarförslagsnämnd för anställning av
Fakultetsnämnden beslutar utse
universitetslektor i geografi med naturgeografisk särskild lärarförslagsnämnd enligt
inriktning (dnr SU 612-2418-07).
bilaga 11.

9.

Förslag till anställningsprofil för professor i
akvatisk ekologi (dnr SU 611-1540-08).

Fakultetsnämnden beslutar
fastställa profilen enligt bilaga 12.
Det antecknas att professor Ragnar
Elmgren ej deltar i beslutet.

10.

Ansökningar om medel för core facilities
(dnr SU 113-0584-08).

Fakultetsnämnden beslutar att
tilldela medel enligt bilaga 13.

11.

Nytt datum för höstens sista sammanträde.

Fakultetsnämnden ska
sammanträda onsdagen den 10
december kl.08.30.

12.

Information om enkät till disputerade.

Diskussion.

13.

Val av elektorer jämte personliga ersättare för
Stockholms universitets valförsamling.
(dnr SU 31-0486-08).

I valet, som förrättas med
acklamation, deltar endast
fakultetsnämndens lärarledamöter.
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Valresultat i enlighet med bilaga
14.

=
Vid protokollet

Ewa Lach

Justeras

Stefan Nordlund

Sven Lidin

