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Utbildningsstrategiska rådet – minnesanteckningar 

 

Ärende  Kommentar 

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

sista USR-möte. 

2. Föregående mötes 

minnesanteckningar 

Ad acta. 

3. Presentation av projekt – 

Studenter från studieovana 

miljöer 

Victoria Bernhardtson och Helena Lindvall 

informerar om projektet Studenter från studieovana 

miljöer som under året har bedrivits inom 

Studentcentrum. Projektet syftar till breddad 

rekrytering och ökad genomströmning. 

 

Målgrupp för breddad rekrytering har varit personer 

i prioriterade kommuner med låg övergång till 

högre studier samt personer med utländsk 

utbildningsbakgrund. Aktiviteter under projektet 

har t ex varit digitala föreläsningar för presumtiva 

studenter. 

 

Målgrupp för ökad genomströmning har varit 

studenter vid Umeå universitet med särskilt fokus 

på Lärarhögskolan. Aktiviteter har bl a varit 

pilotprojektet Klassföreståndare i samarbete mellan 

Studievägledningen och Lärarhögskolan. Utifrån 

utvärderingar planeras nu en vidareutvecklad insats 

på samma utbildningsprogram 

(förskollärarprogrammet) vid terminsstarten våren 

2021. 

 

Studentcentrum kommer under 2021 att jobba 

vidare med temat Det första studieåret. 

 

USR tackar för presentationen. 

4. Information från Antagningsrådet 

och Examensrådet 

Nils Eriksson rapporterar att Antagningsrådet 

arbetar med att revidera antagningsordningen. Det 

har även tillsatts en arbetsgrupp för nya 

bestämmelser när det gäller särskild behörighet. 

 

Inget att rapportera från Examensrådet. 
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5. Pedagogiskt pris Staffan Sjödin lyfter frågan om inrättande av ett 

universitetsgemensamt pedagogiskt pris som 

komplement till fakulteternas och Lärarhögskolans 

priser. Prisets teman skulle kunna vara kopplat till 

kvalitetssystemet för utbildning, till exempel de 

genomsyrande perspektiven. 

 

USR diskuterar förslaget och överlåter därefter till 

utbildningsledarna att fundera vidare på frågan och 

eventuellt återkomma till USR med ett förslag. 

6. Information om planerade 

förändringar i utbildningsutbud 

Medicinska fakulteten kommer troligtvis under 

våren att ansöka om att inrätta ett Masterprogram i 

medicinsk teknik.  

7. Uppföljning och implementering 

av kvalitetssystemet 

 

a) Studiebarometern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Framåtsyftande kvalitets-

dialoger 

 

 

 

 

 

 

c) Audit av Samhällsveten-

skapliga fakulteten 

 

 

 

a) Nils Eriksson informerar. Årets Studiebarometer 

som endast genomfördes digitalt fick mycket låg 

svarsfrekvens jämfört med tidigare år. Stor 

enkättrötthet tros vara en av orsakerna. Nils 

Eriksson har påbörjat arbetet med att sammanställa 

resultaten för vidarebefordran till fakulteterna och 

Lärarhögskolan. 

 

USR ber studentkårerna undersöka vad som skulle 

krävas för att öka svarsfrekvensen på student-

enkäterna. 

 

Fredrik Georgsson föreslår att en arbetsgrupp 

inrättas för att arbeta vidare med framtida former 

för informationsinhämtning från studenter. USR 

uppdrar åt Fredrik Georgsson att gå ut med en 

förfrågan till fakulteterna, studentkårarena och 

andra intressenter. 

 

b) Fredrik Georgsson informerar om att 

framåtsyftande kvalitetsdialoger nu är genomförda 

mellan universitetsledning och samtliga fakulteter, 

Lärarhögskolan, Universitetsbiblioteket och 

Universitetsförvaltningen. Dialogerna visar att det 

finns ett stort engagemang och levande 

kvalitetsarbete vid universitetet. 

 

c) Ann-Catrine Eriksson informerar om att audit-

rapporten kommer att överlämnas till 

Samhällsvetenskapliga fakulteten i januari. 
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8. Verktyg för att underlätta digitalt 

samarbete 

 

Kristina Lejon, Sara Sjöstedt de Luna föredrar 

ärendet. 

 

I syfte att minska antalet personer på campus risken 

för smittspridning av covid-19, behövs ytterligare 

verktyg för att underlätta digitalt samarbete. En 

arbetsgrupp bestående av bland annat ITS och UPL 

har därför gjort en utredning för att undersöka och 

jämföra ett urval av sådana verktyg. Resultatet av 

denna utredning samt en rekommendation av 

verktyg finns sammanställd i en rapport. Rapporten 

illustrerar väl de överväganden och faktorer Umeå 

universitet behöver beakta vid införskaffning av IT-

system och är läsvärd även ur ett sådant perspektiv. 

I rapporten rekommenderas Microsoft Whiteboard 

som är ett verktyg i Office 365 som universitetet 

redan har. Det är därför viktigt att hitta lämpliga 

former att sprida information och kunskap om detta 

verktyg. 

 

URS föreslår att Kristina Lejon och Sara Sjöstedt 

de Luna tar frågan till Rådit och att Rådit utarbetar 

en kommunikationsplan i samarbete med 

Kommunikationsenheten.  

9. Prioritering av IT-satsningar 

2022, steg 2 

Heidi Hansson går igenom de underlag som 

inkommit från studentkårer, fakulteter och 

Lärarhögskolan. 

 

Flera underlag uttrycker ett stort och brett behov av 

fortbildning för personal och studenter i 

användandet av olika befintliga digitala system. Det 

gäller såväl pedagogiska system som övriga 

arbetsverktyg. Vissa av utbildningarna finns redan 

vid UPL. För de system där ITS har ett 

utbildningsansvar önskar USR att ITS prioriterar 

sådana insatser. 

 

I övrigt ger USR förslagen Mentimeter och 

antagningssystem som inkluderar arbetsprover 

prioritet 1. USR framhåller också vikten av att i 

nuläget inte avveckla Zoom och endast behålla 

Teams. 

10. Söktryck inför vårterminen Fredrik Georgsson informerar om ansöknings- och 

antagningsstatistik inför vårterminen 2021. 
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11. Övriga frågor  

 

a) Implementering av verktyg för 

digital salsexamen 

 

 

 

 

b) Salsbokningar i TimeEdit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Information till studenter  

 

 

 

 

 

 

d) Fördyringar i samband med 

praktik och VFU orsakade av 

covid-19 

 

 

a) Eva Svedmark informerar om att integrering av 

verktyg för digital salsexamen kommer att ske i 

januari. Utbildningar som har behov av att komma 

in tidigt i det nya systemet uppmuntras höra av sig 

till UPL. 

 

b) Staffan Sjödin lyfter problematiken med att. 

TimeEdit tillåter att salar bokas kloss i kloss vilket 

kan ställa till problem när lektioner avslutas och 

nya ska påbörjas och där inte akademisk kvart 

tillämpas. Det kan t ex innebära att större grupper 

av studenter möts vilket kan innebära risker ur 

smittsynpunkt. USR föreslår att Staffan Sjödin 

skickar frågan till universitetets till coronamejl och 

att lärare tills vidare uppmuntras att boka salar med 

en kvarts mellanrum. 

 

c) Anna Larsson informerar om att det förekommit 

studentfall där studenter efterfrågat fylligare och 

tydligare information från lärare om covid-

anpassningar, t ex i samband med salstentamen. 

Heidi Hansson uppmuntrar USR att påminna lärare 

om universitetets covidsida på webben. 

 

d) Nils Eriksson lyfter frågan om de fördyringar 

som kan uppstå när studenter under rådande 

pandemi måste göra hela eller delar av sin praktik 

eller VFU från hemmet. USR påminner om att det 

är viktigt att hålla sig till de avtal som finns för 

dessa undervisningsmoment.  

12. Avslutning Heidi Hansson tackar USR för gott samarbete och 

goda insatser under det gångna året. God jul och 

gott nytt år! 

 

Närvarande 
1. Ann-Catrine Eriksson  

2. Nils Eriksson 

3. Anna Fahlgren 
4. Fredrik Georgsson 

5. Heidi Hansson (ordf) 

6. Eleonora Hedin 

7. Anna Larsson 

8. Kristina Lejon 

9. Anna Lindqvist 

10. Torkel Molin 

11. Åsa Rudehäll (sekr) 
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12. Staffan Schedin 

13. Ann-Louise Silfver 

14. Sara Sjöstedt de Luna  

15. Eva Svedmark 

16. Birgitta Wilhelmsson 

 

Frånvarande 
1. Victoria Glyssner 
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