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Aktivitetsplan 2014 

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: Lärarhögskolan har implementerat 

ett resursfördelningssystem som ökar 

förutsättningar för nydanande forskning. 

 

Vidareutveckling av nuvarande 

resursfördelningssystem med sökbara resurser.  

Särskilda satsningar på forskning kopplat till 

verksamhetsutveckling 

 Januari-

juni 

Januari-

december 

Bitr rektor 

forskning 

Bitr rektor 

forskning 

   

 

 

Delmål: Lärarhögskolan har utvecklat ett 

system för att stödja fakulteternas 

rekrytering av högre lärarbefattningar inom 

utbildningsvetenskap med ekonomiskt 

stabila och långsiktigt goda förutsättningar.  

Dialog med fakulteterna utifrån läges- och 

behovsinventering. Fastställa specifika satsningar. 

Förbättrad samordning med fakulteter och 

institutioner av antagning och medverkan i 

Lärarhögskolans forskarskola i 

utbildningsvetenskap.  

 Januari-

juni 

Januari-

juni 

Bitr rektor 

forskning 

Bitr rektor 

forskning 

  Nästa utlysning sker 

2016. 
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Delmål: Lärarhögskolan har i samverkan 

med olika aktörer på utbildningsarenan 

stärkt den tillämpade 

verksamhetsutvecklingsnära forskningen.  

Särskilt stöd till verksamhetsutvecklingsnära 

forskning. 

Dialog med skolor och skolhuvudmän för utveckling 

av nya samverkansformer. 

 Januari-

juni 

Januari-

december 

Bitr rektor 

forskning 

Bitr rektor 

forskning 

   

 

Arbetet fortsätter 

under 2015. 

Delmål: Antalet lärare som till väsentlig 

omfattning har uppdrag inom både akademi 

och organisation utanför akademin har 

ökat.  

Ett första erbjudande till skolhuvudmän om delade 

uppdrag. 

Avsättning av ytterligare medel till delade uppdrag. 

 Januari-

februari 

Januari-

juni 

Bitr rektor 

forskning 

Bitr rektor 

forskning 

  Ny utlysning 2015. 

 

Delmål: Universitetet har system för 

strategiska rekryteringar inom flera 

områden (anställningar och resurspaket). 

Dialog med fakulteterna utifrån läges- och 

behovsinventering. Fastställa specifika satsningar.  

 Januari-

juni 

Bitr rektor 

forskning 

   

Delmål: Andelen externa medel i nationell 

och internationell konkurrens har ökat 

Fördelning av medel till forskningsansökningar.  November Bitr rektor 

forskning 

  Ny utlysning 2015. 

 

Delmål: Alla forskarstuderande inom 

utbildningsvetenskap ska ha tillgång till ett 

nätverk.  

Brett erbjudande till alla utbildningsvetenskapliga 

forskarstuderande vid Umeå universitet om 

medverkan i kurser samt nationella och 

internationella forskarutbildningsinternat. 

 Januari-

december 

Bitr rektor 

forskning 
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Delmål: Forskarstuderande inom 

utbildningsvetenskap ges möjlighet att 

förvärva internationell erfarenhet.  

Brett erbjudande till alla utbildningsvetenskapliga 

forskarstuderande vid UmU om medverkan i 

internationella forskarutbildningsinternat samt 

andra former av sökbara internationaliseringsstöd. 

 Januari-

december 

Bitr rektor 

forskning 

   

Utbildning för gränslös kunskap        

Delmål: Ett antal utbildningsprogram 

baseras helt eller delvis på nätbaserade 

moduler 

 

Inventering av dagsläge 

Beslut om områden varav ett är samiska 

Beställning 

Beslut om utvecklingsmedel 

 Mars-

december 

Biträdande 

rektor 

utbildning 

   

Delmål: För samtliga utbildningsprogram 

med examensarbeten som endast ger 

examen på grundnivå finns utvecklade 

program-/kursmoduler på avancerad nivå 

som ger behörighet till forskarnivå. 

Inventering av dagsläge samt dialog med 

skolhuvudmän 

Beslut om områden 

Beställning 

Beslut om utvecklingsmedel 

 

 Mars-

december 

 

Rektor   Arbetet fortsätter 

under 2015 
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Delmål: Lärarhögskolan har utvecklat en 

variant av den kompletterande pedagogiska 

utbildningen med hög studietakt. 

Förfrågansunderlag och beställning (hösten 2013) 

Beslut om utvecklingsmedel (hösten 2013) 

Färdigställande av kursplaner 

Marknadsföring inför kursstart ht 2014 

Start program 

 Januari-

september 

 

Biträdande 

rektor 

utbildning 

   

Delmål: Lärarhögskolan har identifierat 

mobilitetsfönster för samtliga program 

Utlysning av internationaliseringsmedel 

Beslut om medel 

 

 

 Januari-

december 

Rektor   Arbetet fortsätter 

under 2015. 

 

Delmål: Lärarhögskolan har upprättat 

samarbete med övningsskolor 

Fastställa inriktning enligt direktiv* 

Utse arbetsgrupp för framtagande av ansökan 

Inventering av möjligheter inom regionens skolor 

 Januari-

december 

Rektor   Arbetet med att 

upprätta avtal med 

övningsskolor samt 

initierande av mindre 

forsknings- och 

utvecklingsprojekt i 

samarbete med 

övningsskolor 

fortsätter under 2015.  
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Delmål: Vid Lärarhögskolan finns minst ett 

utbildningsprogram/inriktning som ges i 

samarbete med ett med liknande program 

vid ett utländskt lärosäte. 

 

Beställning samiska  Mars-

december 

Biträdande 

rektor 

  Arbetet fortsätter 

under 2015. 

Beställningar Utbildningsvetenskaplig kärna 1 

 

Samiska i ämneslärarprogrammet 

 Januari-

oktober 

 

Mars-juni 

Biträdande 

rektor 

 

Biträdande 

rektor 

   

Hög kvalitet på framtida utbildning Följande utredningar/utvecklingsarbeten ska 

genomföras: 

a) grundlärarprogrammet, valbara inriktningar och 

struktur på VFU, 

b) framtida behörighet för kompletterande 

pedagogisk utbildning,, 

c) yrkeslärarprogrammet organisation för 

 

 

 

 

Januari-

februari 

Januari-

februari 

Februari-

Kanslichef   Arbete med 

strukturplan för 

grundlärarprogrammet 

med inriktning mot 

fritidshem fortsätter 

2015 på initiativ av 

grundlärarrådet. 
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samordning, kvalitetssäkring och förkunskaper, 

d) synkronisering av kursplaner och 

bedömningsunderlag inför VFU 3 i relation till 

nationella examensmål samt synkronisering av 

kursplaner inför UK3, 

e) utveckling av handledarutbildning SYV samt 

utbildning för universitetslärare i trepartssamtal. 

 

april 

Januari-

april 

 

 

Januari-

oktober 

 

 

 

 Arbete med 

organisation för 

samordning, 

kvalitetssäkring och 

förkunskaper för 

yrkeslärarprogrammet 

fortsätter under 2015. 

  

  

        

Samverkan skapar utveckling och 

stärker kvalitet 

       

Delmål: Lärarhögskolan samverkar 

nationellt och internationellt med andra 

lärosäten för att främja och kvalitetssäkra 

lärarutbildningarna samt för att driva 

gemensamma frågor. 

Dialog om samverkan med Stockholms universitet, 

Linköpings universitet, Tromsö universitet, 

Högskolan i Nord-Trondelag. 

Avsättning av medel (2013) 

Deltagande i nationella projekt som 

 Januari-

december 

 

Januari-

Rektor 
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 regeringsuppdraget VAL, Lärarlyftet mm. 

 

december Kanslichef 

Delmål: Lärarhögskolan har upprättat en 

hållbar, ändamålsenlig och effektiv 

organisation för regional och nationell 

samverkan med skolhuvudmän och med 

statliga myndigheter. 

Tillsammans med skolhuvudmän i kommunen 

utveckla nätverk för dialog kring och utveckling av 

VFU och externa examensarbeten. 

Översyn av nuvarande modell för v. 44. 

Utveckla ett extern nyhetsbrev. 

 

 Januari-

december 

Januari-

september 

Januari-

juni 

Biträdande 

rektor, 

utbildning 

Kanslichef  

Kanslichef 

  

 

Översyn av modell för 

v. 44 fortsätter under 

2015. 

 

Det goda och effektiva universitetet         

Delmål: Lärarhögskolan har utvecklat ett 

ekonomiskt transparent system för 

ekonomiska överföringar mellan LH och 

fakulteterna 

Riktade dialoger 

Information och erbjudande om utbildningar till 

ekonomiadministrativ personal samt framtagande 

om manualer. 

 Januari-

december 

Kanslichef   Arbetet fortsätter 

under 2015 

 

Delmål: Det stöd som erbjuds från 

Lärarhögskolan, med alla dess system, 

svarar mot de behov som finns i 

verksamheten 

Riktade dialoger. 

Erbjudande av utbildning och framtagande av 

manualer. 

Översyn lednings- och kansliuppgifter i relation till 

 Januari-

december 

Kanslichef 

 

  Arbetet fortsätter 

under 2015 
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framtida behov 


