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Universitetsgemensamt tema 2018: Demokrati 

Förändringar på gång: Översyn av regelverk

Prefektrunda

Övriga frågor

a) Aktuella forskningsfrågor

b) Aktuella utbildningsfrågor

c) Fakultetsnämndens sammanträde 6 september

d) Ev. övriga frågor



VÄRDEGRUND  
Hur arbeta med värdegrund vid 

institutionerna på samhällsvetenskaplig 
fakultet?



Värdegrundsdelegationen 2013-2016
”Målet är att varje statsanställd ska ha kunskap om de 

professionella värderingar som ska prägla en statstjänsteman 
och att varje myndighet ska utveckla sin service och 

sitt bemötande av allmänheten så att förtroendet för den 
offentliga verksamheten stärks.” 

Statskontoret 2017-
”Som statsanställda arbetar vi på medborgarnas uppdrag […]. 

För att förtroendet för staten ska upprätthållas 
finns det krav på hur vi ska agera. 

Oavsett om du är forskare, polis, utredare, museianställd, 
stridspilot, lönehandläggare, skatteexpert eller programmerare, 

finns en gemensam värdegrund som styr vår yrkesroll.” 





http://www.vardegrundsdelegationen.se/

http://www.statskontoret.se/forvaltningskultur



VÄRDEGRUND VID UMU

Vad betyder de sex principerna för oss i vår verksamhet? 

Hur tolkas och definieras principerna i relation till vår 
verksamhet och utifrån perspektiven: utbildning, forskning, 
samverkan och stödverksamhet?



HUR ARBETAR VI MED DETTA?

Diskutera värdegrundsprinciperna tillsammans med era medarbetare 
och lyft fram några konkreta exempel på situationer 

- problem, konflikter, dilemman –

när dessa kan komma att utmanas 
i utbildning, forskning, samverkan eller stödverksamhet. 



Underlaget är basen i det universitetsövergripande 
arbetsdokument som ska utvecklas och användas för det fortsatta 
värdegrundsarbetet vid myndigheten.

Den 12 januari 2018 ska fakulteten lämna in ett underlag till 
personalenheten. Underlaget ska utgöras av:

1. En kortfattad definition av de 6 statliga 
värdegrundsprincipernas innebörd för Umeå universitet

2. Exempel per perspektiv när dessa principer utmanar 
verksamheten

Skicka oss därför en kort beskrivning över hur ni diskuterat och 
definierat principerna samt några konkreta exempel senast 
måndag den 8 januari 2017. 

VAD HÄNDER SEDAN?
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• Pedagogisk meritering:
- Sakkunnigutlåtanden för nio ansökningar (deadline 31/5) har inkommit. 
Förslag till beslut i nämnden för högskolepedagogisk meritering 15 sep. Därefter 
beslut av dekan.
- Deadline 31/8: två ansökningar har inkommit.
- Nästa deadline 30/11

• Kvalitetssystem för grund- och avancerad nivå: vi väntar … 

• Hållbar utveckling (tematisk utvärdering): synpunkter 
inlämnade på preliminär version

• Fakultetsaudit Lärarhögskolan

• Kursklassificering: arbetsgruppen ska lämna förslag senast 30 
september. Rektorsbeslut i oktober.

AKTUELLA UTBILDNINGSFRÅGOR
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