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  1)  Justeringsperson 
 Styrelsen utsåg Andreas Bundsen att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
  2)  Föredragningslista 
Föredragningslistan godkändes. 
 
  3)  Ev. kommentarer till protokollet från mötet den 17 okt (bilaga)  
Inga kommentarer framkom. 
 
  4)  Reviderad plan för vårt pedagogiska utvecklingsarbete 2012-2014 (bilaga sänds 
senare). Beslut. 
Genomgång av dokumentet. En punkt tillkom: ’Hur bemöter vi funktionshindrade studenter? Vi ska 
säkerställa att lärare och studenter blir medvetna om och läser de handlingsplaner som Uppsala 
universitet fastställer'.  
Beslut: Planen fastställdes efter ovanstående tillägg. 
 
 
  5)  Förberedelse inför HSVs utvärdering nästa år, bl a utveckling av betygskriterier. Bifogar 
mål och kriterier som används vid utvärdering av Geovetenskap i år. 
Brita Svensson och Karin Carlson har lämnats som namnförslag till ämnesexperter. Ett dokument ska tas fram 
gällande IBGs betygskriterier. Studierektorernas pedagogiska samtal med lärare ska också sammanställas i ett 
dokument, Katariina Kiviniemi Birgersson och Ingela Frost ska framställa dokumentet. Vi återkommer till 
dokumenten vid senare styrelsemöten. 
 
  6)  Rapport från nationellt biologiutbildningsmöte 10-11 nov. 
Torgny Persson, Ingela Frost och Eva Damm informerade från mötet i Kristianstad, där 17 
universitet/högskolor deltog.  
Margareta Krabbe informerade om Bioteknikdagar som hållits i Uppsala föregående helg, med 
företagsmässa och föreläsningar, Representanter från 6 lärosäten och cirka 150 inresande studenter 
deltog. Nätverket för de 6 lärosätena fungerar bra. Tomas Klingström på X-programmet fått ta emot 
utmärkelserna ”Årets ingenjör”, ”Årets ekonomistudent” och totalpriset ”Årets student” i 
Stockholms Stadshus. Margareta Krabbe har hållit föredrag vid Ingenjörsvetenskapsakademin om 
vår forskningspraktik. 
 
  7) Inför lärardagen i biologi den 10 januari - inventering av programpunkter. 
Fyra punkter klara: Lärarnas användning av Studentportalen, pedagogisk meritering, evaluering samt 
elektroniska tentor. Nya förslag: Studenter med särskilda behov, ingenjörsdidaktisk kurs, självständigt arbete, 
Lärarnas pressade arbetssituation, betygskriterier. 
 
  8) Ekonomirapport inför 2012. 



Torgny Persson informerade om ekonomin för 2012. Vi använder samma mallar som 2011. I år är sista året vi 
får betalt för överprestationer. 
 
   9) Information om Jämställdhetsprojektet Festa som biologin skall delta ifrån nästa år 
(bilaga). 
Vid prefektmöte den 22 november tas beslut om vilka punkter biologin skall delta i.  
 
10) Information om pågående och kommande marknadsföringsarbete. 
IBG deltar på mässa i Manchester denna vecka, vid SACO-mässa i december och vid mässor i München, Köln 
och Hamburg i januari. Arbete med att boka in besök på och av gymnasieskolor pågår. 
 
11) Kursplan för Floristik och faunistik 7,5 hp inom lärarprogrammet. Beslut. 
Genomgång av kursplanen som endast gäller lärarprogrammet.  
Beslut: Kursplanen fastställdes. 
 
12) Meddelanden 

a) Torgny Persson informerade om jullunchen den 16 december. IBG tar över bokningen av 
festsalen, EBC. Regelverk om vad som gäller när man hyr lokalen ska skrivas. 
b) Ingela Frost arbetar med kurskatalogen. 
c) Eva Damm informerade om att hon, Robert Malmgren och Ingrid Ahnesjö ska ha individuella 
samtal med studenter i åk 2 på Kandidatprogrammet gällande hur de upplever DiaNa-arbetet. 
d) BÄR informerade att engagemanget för BÄR har ökat. De ska också starta en idrottsförening. 
 

13) Övrigt 
Inga övriga frågor. 
 
 
 
Nästa styrelsemöte 2012-02-06, sal 1, kl 14.30.  
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Torgny Persson   Andreas Bundsen 
 
 
 
 Ett underskrivet original med ev bilagor finns i IBG:s arkiv. 


