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Utbildningsstrategiska rådet – minnesanteckningar 

 

Ärende  Kommentar 

1.  Ordförande öppnar mötet Heidi Hansson hälsar välkommen och öppnar mötet. 

2.  Föregående mötes minnesanteckningar Ad acta. 

3.  Presentation av projektet för digital 

tillgänglighet 

Peder Tjäderborn, Studentcentrum, Jörgen Ivarsson, UPL, och 

Jonas Mattebo, Kommunikationsenheten, presenterar 

projektet Digital tillgänglighet som syftar till att stödja 

uppfyllande av krav på verksamheten med anledning av 

Lagen om tillgänglig digital offentlig service samt 

Diskrimineringslagen.  

 

Det övergripande målet med projektet är att utveckla stöd i 

form av vägledning och verktyg. Arbetet omfattar tre 

delprojekt: 

 

1. Verktyg 

2. Webb 

3. Organisation och ansvar 

 

Projektet avslutas i mars 2021. 

 

USR diskuterar bland annat krav på undertextning av filmer 

som läggs på lärplattformar. Peder Tjäderborn informerar om 

att SUHF planerar att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att 

analysera lagens tillämpning på lärplattformar. Peder 

Tjäderborn är föreslagen att ingå i gruppen. USR önskar att 

han återkommer till rådet och ger fortsatt återkoppling. 

4.  Prioritering av IT-satsningar 2022, steg 

1 

Heidi Hansson inleder. USR har att inom sitt 

verksamhetsområde, senast den 4 januari inkomma med 

förslag på prioritering av IT-satsningar för år 2022.  

USR:s process kommer att ske i två steg. Vid dagens möte 

diskuteras förslagen till satsningar. Vid mötet i december 

fastställer USR sitt förslag på prioriteringar. Inför det mötet 

har fakulteter och Lärarhögskolan i uppdrag att bereda frågan 

och senast den 11 december inkomma med underlag till Åsa 

Rudehäll. Som underlag ska ITS mall för prioritering av IT-

satsningar 2022 användas. Se även ITS vägledning 

(dokumentet Inför prioritering av IT-satsningar 2022) för hur 

mallen ska fyllas i.  

Ali Foroutan-Rad, Johan Carlsson och Niklas Lundgren svarar 

på frågor om de behov av satsningar som inkommit. 

 

Sara Sjöstedt de Luna lyfter frågan om samfinansiering av en 

campuslicens för Mentimeter. Samtliga dekaner har inför 

2021 sagt sig villiga att bidra till samfinansiering, men önskar 
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en central finansiering från och med 2022. Mot den 

bakgrunden uppmanar Ali Foroutan-Rad fakulteterna och 

Lärarhögskolan att framföra satsning på Mentimeter i sina 

underlag. Ann-Louise Silfver efterlyser även en diskussion 

om bemanningsplaneringssystemets (BPS) fortsatta 

användning.  

5.  Hållbar utveckling i utbildning Heidi Hansson föredrar ärendet. USR har i uppdrag att föreslå 

vilka mål och aktiviteter för hållbar utveckling i utbildning 

som ska ingå i Umeå universitets handlingsplan som för 

närvarande utarbetas.  

 

USR enas om att föreslå målformuleringen: 

 

Hållbar utveckling ska vara integrerat i utbildning på alla 

nivåer i enlighet med vad som anges i Kvalitetssystem för 

utbildning. 

USR föreslår också att universitetsdirektören bjuds in till 

vårterminens första USR. 

6.  Kvalitetskrav i ansökningar om att 

inrätta utbildning 

Fredrik Georgsson har följt upp och analyserat fakulteternas 

och Lärarhögskolans formuleringar av hur olika kvalitetskrav 

ska uppfyllas i samband med inrättande av ny utbildning och 

som sedan ligger till grund för utbildningsutvärdering genom 

extern kollegial granskning. 

 

Fredrik Georgsson sammanfattar styrkor och 

utvecklingsområden i skrivningarna under de olika rubrikerna. 

 

Fredrik Georgssons presentation distribueras till USR för 

eventuell vidare diskussion inom fakulteterna. 

7.  Inför uppföljning av indikatorn 

Kvalitetssystem för utbildning 

Heidi Hansson föredrar ärendet.  

 

Av Verksamhetsplan 2020-2022 Umeå universitet framgår att 

de strategiska råden för utbildning, forskning respektive 

administration ansvarar för att genom indikatorer eller på 

annat sätt följa och analysera utvecklingen av universitetets 

verksamhet. Vidare anges att indikatorerna följs upp på 

universitetsgemensam nivå och analyseras av de strategiska 

råden. Planeringsenheten ansvarar för att samordna 

uppföljningen som ska vara genomförd senast 15 februari 

2021, d.v.s. som underlag till de strategiska rådens analys. 

USR ska rapportera sin analys senast 15 mars 2021. 

 

Heidi Hansson ber USR om synpunkter på hur uppföljningen 

ska genomföras. 

 

USR föreslår att fakulteterna i uppföljningen fokuserar på att 

rapportera avvikelser från vad som anges i Kvalitetssystem för 

utbildning och vilka utvecklingsområden som därmed kan 

identifieras. USR betonar vikten av att fakulteterna även 

inkluderar studenternas perspektiv. De framåtsyftande 
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kvalitetsdialogerna i december kommer att vara en del i 

uppföljningen. 

8.  Antal examina som målstyrning Kristina Lejon inleder. 

Regeringen har uppdragit åt lärosätena att inkomma med 

förslag på antal examina inom bristyrken (vård/omsorg och 

skola). I uppdraget anges det bland annat att detta kommer att 

göra universiteten mer kreativa att hitta fler vägar till examen.  

 

USR diskuterar konsekvenserna av uppdraget och de 

utmaningar som Lärarhögskolan och Medicinska fakulteten 

ser förknippade med det.  

 

USR föreslår att Lärarhögskolan och Medicinska fakulteten 

stämmer av andra lärosätens inställning till frågan. USR 

uppmuntrar också studentkårerna att förmedla sitt perspektiv 

på frågan till Lärarhögskolan respektive Medicinska 

fakulteten. 

9.  Ledarskapsprogram för framtidens 

pedagogiska ledare? 

Kristina Lejon föreslår att likväl som Umeå universitet har ett 

resurssatt ledarskapsprogram för framtidens forskningsledare 

(ReaL) borde något liknande tillskapas för framtidens ledare 

inom utbildning. 

 

USR instämmer i förslaget och ber att UPL tar med sig frågan 

och för en dialog med Personalenheten.  

10.  Information om planerade förändringar i 

utbildningsutbud 

Fakulteterna och Lärarhögskolan har inga planerade 

förändringar att informera om. 

11.  Uppföljning och implementering av 

kvalitetssystemet 

 

a) Studiebarometern 

 

 

 

 

 

b) Lärosätesgranskningen – information 

om status 

 

c) Audit av Samhällsvetenskaplig 

fakultet 

 

 

 

a) Nils Eriksson informerar om att Studiebarometern 

distribuerades förra veckan med svarstid till 4 december. 

Studiebarometern sker denna gång endast digitalt. Heidi 

Hansson ber kårerna bevaka i vilken mån lektionstid avsätts 

för att fylla i enkäten. 

 
b) Heidi Hansson och Åsa Rudehäll informerar om arbetet 

med självvärderingen. 

 

c) Ann-Catrine Eriksson informerar om att en auditrapport 

planeras överlämnas till den Samhällsvetenskapliga fakulteten 

före jul. 

12.  Övriga frågor 

 

Uppdatering av projektet digital 

salsexamen 

 

 

Eva Svedmark informerar om att det nu kommit ett 

tilldelningsbeslut som innebär att Inspera blir leverantör av 

system för digital salsexamen.  

 

Närvarande 
1. Ann-Catrine Eriksson  

2. Nils Eriksson 
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3. Anna Fahlgren 

4. Fredrik Georgsson 

5. Victoria Glyssner 

6. Heidi Hansson (ordf) 

7. Eleonora Hedin 

8. Anna Larsson 

9. Kristina Lejon 

10. Anna Lindqvist 

11. Torkel Molin 

12. Åsa Rudehäll (sekr) 

13. Staffan Schedin 

14. Ann-Louise Silfver 

15. Sara Sjöstedt de Luna  

16. Eva Svedmark  

 

Frånvarande 
1. Birgitta Wilhelmsson 
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