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Aktivitetsplan 2016 
För måluppfyllelse gäller: Grönt anger att målet är helt uppfyllt, gult att målet delvis är uppfyllt och rött att målet inte alls är uppfyllt. 
Delmål 

 

Aktiviteter Ifylls vid behov, för den interna uppföljningen Grön/Gul/Röd Kommentarer  

Resurs Tidsplan Ansvarig Uppföljning 

Forskning som spränger gränser        

Delmål verksamhetsplan 2016-18: Vid 
Umeå universitet bedrivs omfattande 
utbildningsvetenskaplig forskning av 
hög kvalitet 

 utlysning av sökbara kvalitets- och 
prestationsbaserade anslag, 

 planeringsbidrag för externa ansökningar, 
 antagning av ny omgång doktorander i 

forskarskolan, 
 seminarieserie för forskare från andra 

områden som är intresserade av 
utbildningsvetenskap, 

 sökbara internationaliseringsmedel. 

Forskningsbudget December Vicerektor 
för 
forskning 

 

   
 

Delmål verksamhetsplan 2016-18: 
Möjligheter till risktagande och 
nydanande forskning 

 utreda möjlighet till särskilda 
planeringsbidrag för risktagande och 
nydanande forskning, 

 forskningssatsning med långsiktiga anslag 
i syfte att stärka angelägna 
forskningsområden. 

Forskningsbudget December Vicerektor 
för 
forskning 
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Delmål verksamhetsplan 2016-18: 
Lärarhögskolan har i samverkan med 
olika aktörer på utbildningsarenan 
stärkt forskning kopplad till 
verksamhetsutveckling 

 proaktiv dialog med skolhuvudmän och 
andra skolaktörer kring samverkan, 

 utlysning av individuella forsknings- och 
utvecklingsuppdrag som samfinansieras 
med skolhuvudman, där innehavaren blir 
en länk mellan universitet och skola 
genom att ha uppdrag inom bägge 
verksamheterna, 

 utlysning av medel för initierande av 
forskningsprojekt i samarbete med 
övningsskolor (se även utbildning, delmål 
om övningsskolor). 

Forskningsbudget December Vicerektor 
för 
forskning 

   

Delmål verksamhetsplan 2016-18: En 
universitetsövergripande forskarskola 
som erbjuder omfattande 
delfinansiering, kurser, ett 
välutvecklat nätverk och 
internationaliseringsmöjligheter 

 delfinansiering av doktorander som riktas 
till institutioner vid Umeå universitet och 
till skolhuvudmän i regionen, 

 finansiering och organisering av en 
gemensam forskarutbildningsmiljö där 
kärnan är gemensamma, 
utbildningsvetenskapliga kurser samt 
nationella och internationella internat, 

 utlysning av sökbara 
internationaliseringsmedel för 
doktorander. 

 utvärdering av forskarskolan. 

Forskningsbudget December Vicerektor 
för 
forskning 

   

       . 

Utbildning för gränslös kunskap        
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Delmål verksamhetsplan 2016-18: 
Lärarhögskolan har ett 
utbildningsutbud som nyttjar hela 
universitetets bredd och som är 
tillräckligt för att försörja regionen 
med lärare 

 påbörja arbete med modeller, 
 marknadsföring och informationsinsatser, 
 utarbeta en strategi för att utbilda fler 

lärare i samiska språk inkluderande 
kursgivning, distribution och 
informationsinsatser, 

 gemensam skrivelse till 
utbildningsdepartementet tillsammans 
med andra lärosäten som bedriver 
lärarutbildning i minoritetsspråk i syfte 
att också kunna utbilda grundlärare i 
samiska, 

 utredning estetiska ämnen. 
 

Kansliet i samarbete 
med Institutionen 
för språkstudier 

 

 

 

 

Myndighetskapital i 
samverkan med 
humanistisk fakultet 

December Rektor    
 

Delmål verksamhetsplan 2016-18: 
Lärarhögskolan har utvecklat 
modeller för fortbildning och 
vidareutbildning av lärare som svarar 
mot det behov som finns i regionen 
och nationellt. 

 dialog med företrädare för regionen och 
övningsskolor, 

 undersöka behovet av 
fortbildningsmoduler kopplade till 
förskollärarprogrammet och 
grundlärarprogrammet. 

Uppdrag till kansliet December Vicerektor 
utbildning 

   

 
 

Delmål verksamhetsplan 2016-18: 
Lärarhögskolan har identifierat 
internationella mobilitetsfönster för 
samtliga program och skapat 
förutsättningar för studenter att nyttja 

 skapa mobilitetsfönster för samtliga 
program, 

 översyn av system för 
internationaliseringsmedel med målet att 
öka andelen utresande studenter, 

Uppdrag till kansliet December Rektor    
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dessa.  översyn av nuvarande partneruniversitet 
med målet att kunna erbjuda så 
stimulerande och attraktiva 
internationella lärmiljöer som möjligt för 
Umeå universitets lärarprogram. 

Delmål verksamhetsplan 2016-18: 
Förbättra examenarbetenas 
vetenskaplig kvalitet och 
examensarbetenas 
professionsanknytning 

 

 pilotprojekt med riktade medel för 
forskningsområden som är intresserade 
av att knyta fler examensarbeten till sig, 

 upprätta en infrastruktur för att 1) fånga 
upp idéer från skolan, 2) bereda och 
vidareutveckla dessa idéer och 3) 
informera studenter och kursansvariga 
om denna möjlighet,  

 skapa forum för informationsspridning 
om, erfarenhetsutbyte kring och 
diskussion om examensarbeten vid Umeå 
universitet. 

Uppdrag till kansliet 

 

 

 

 

December Rektor    

 
 

Delmål verksamhetsplan 2016-18: 
Studerande vid Umeå universitets 
lärarutbildningar har tillgång till 
miljöer där strategisk kompetens 
inom digitala medier och lärare kan 
utvecklas 

 utreda hur befintliga kreativa lärmiljöer 
används och kan användas av 
lärarstuderande vid Umeå universitet. 

 

Uppdrag till kansliet December Rektor    
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Beställningar 2016        

 
 

UK III Utvärdering av nuvarande UK III 

Påbörja arbete med beställning av 
utbildningsvetenskaplig kärna III, dvs. 
Profession och vetenskap 7, 5 hp 

 

Uppdrag till kansliet December Vice 
rektor för 
utbildning 

   

Hög kvalitet på framtida 
utbildning 

       

Delmål: Övningsskolor Framtagande av styrdokument för och 
informationsmaterial kring projektet 
övningsskolor: 

- revidera ursprunglig 
projektbeskrivning, 

- framtagande av aktivitets- och 
tidsplan inklusive 
kommunikationsplan, 

- framtagande av 
informationsmaterial, 

Uppdrag till kansliet December Vice 
rektor för 
utbildning 
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- fördelning av utvecklingsmedel till 
några utvecklings- och 
forskningsprojekt, 

- utveckla ytterligare en modul för 
fortbildning av handledare. 

 

Effektiva planeringsinstrument:  Framtagande av ett mer effektivt 
planeringssystem för utbildning som ersätter 
Valwebben 

Myndighetskapital December Kanslichef    

Utbildningsvetenskaplig kärna 1 Utvärdering av utbildningsvetenskaplig kärna 1 
med anledning av ny struktur 

Uppdrag till kansliet Mars Vice 
rektor för 
utbildning 

   

Kvalitetssäkring av 
yrkeslärarprogrammet 

Undersöka förutsättningarna för ny 
beredningsorganisation för 
yrkeslärarprogrammet. 

Uppdrag till kansliet December Vicerektor 
för 
utbildning 

   

 

 

 

Snabbspår för utländska lärare och 
förskollärare 

Parallellt med utbildningen ska deltagarna 
göra praktik på en skola och läser kurser i 
Svenska.  Därefter görs individuella 

Uppdrag till kansliet Start 
november 

Rektor    
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bedömningar för alla deltagare om det krävs 
kompletterande utbildning och i vilken 
omfattning och hur långt deltagarna har 
kommit med sina språkstudier i Svenska. 

Samverkan skapar utveckling 
och stärker kvalitet  

       

Delmål verksamhetsplan 2016-18: 
Lärarhögskolan samverkar nationellt 
och internationellt med andra 
lärosäten för att främja och 
kvalitetssäkra lärarutbildningarna 
samt för att driva gemensamma 
frågor. 

 samverkan med andra lärosäten kring 
kvalitetssäkring av 
yrkeslärarutbildningen, 

 samverkan med internationella 
partneruniversitet för att öka utbytet av 
både studenter och universitetslärare, 

 deltagande i nationella projekt som 
regeringsuppdraget VAL, Lärarlyftet mm, 

 samverkan med skolverket, 
 deltagande i nationella nätverk. 
 

 

Uppdrag till kansliet December Kanslichef 

 

   

 
 

        

Det goda och effektiva 
universitetet 
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Delmål verksamhetsplan 2016-18: 
Lärarhögskolan har ett väl utarbetat 
stöd för information kring in- och 
utresande studenter och lärare. 

 genomlysning och uppbyggande av 
organisation för internationaliseringsstöd, 

 identifiering av utbytbara kursmoduler. 
 

Se även kansliets verksamhetsplan. 

 

Uppdrag till kansliet December Kanslichef    

        
 

  

 

      


