
INFORMATION
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Inbjudna gäster

• Eva Svedmark - Ny lärplattform

• Karin Danielsson - Utvecklingsmedel AI 

Övrig info

• Implementering av kvalitetssystemet 

• Lärardagen

• Aktuellt från USR

• Inventering av behov av datasalar

• Workshop Digiexam 13/11

• Rapport från LIV 

• Studentkårsskrivelsen/ info från Studentkåren 

• Reflektioner från den pedagogiska konferensen

• Övriga frågor

INFORMATIONSPUNKTER



• Eva Svedmark, UPL

NY LÄRPLATTFORM VID UMU



• Karin Danielsson, Institutionen för Informatik

• <https://umuais.cs.umu.se/ai-sweden/>

UTVECKLINGSMEDEL AI

https://umuais.cs.umu.se/ai-sweden/


• Kvalitetsarbete på webben – hur ser vi på vad som ska ligga 
var? 
https://www.aurora.umu.se/enheter/samfak/utbildning/kvalit
etssystem/

• Verksamhetsberättelse och kvalitetssystem: Hur får vi ett 
sammanhang i verksamhetscykeln utan den traditionella VB’n?

• Hur hantera perspektiven i matrisen?

• Nytt sista datum för inlämning av VB/VP med anledning av att 
Nybörjarenkäten dröjer – 20191220!

IMPLEMENTERING AV 
KVALITETSSYSTEMET 

https://www.aurora.umu.se/enheter/samfak/utbildning/kvalitetssystem/


LÄRARDAGEN



• Juristerna om GDPR

• PUNKTUM-projektet Umanista – Erik Lindenius, Jenny Eklöf 
berättade om att jobba med pedagogisk fortbildning via blogg 
och podd http://www.umanista.se/

• Teman inför USR arbetsdagar i november: 

- Tillgänglighet

- Psykisk ohälsa

- Utbud och dimensionering: sommarkurser

- Kvalitetskompasser

- Lärarrollens status

Andra förslag? 

RAPPORT FRÅN USR

http://www.umanista.se/


• Finns det? 

• I vilken omfattning?

• Med vilken infrastruktur?

BEHOV AV DATASALAR?



• Workshopen leds av Emma Hellberg, DigiExam

• Tid: 13.00-15.00

• Plats: Professorn

• Kaffe: Ja, och te!

WORKSHOP DIGIEXAM 13/11



• Stilla rum

• DO-kartläggning av lärosätenas arbete med lika villkor och 
aktiva åtgärder

• Föräldraskap och studier

Övrig på gång:

• Lika villkors-konferens i Luleå 19-20/11 – Ellinor Nordsvanh
åker

• Introduktionskurs i jämställdhetsintegrering för ledare i staten 
i Göteborg 28/11 – Ann-Louise deltar

• Konferens för offentliganställda om arbete mot rasism, Forum 
för levande historia 5/12 – livesändning via https://sv-
se.facebook.com/levandehistoria/

RAPPORT FRÅN LIV

https://sv-se.facebook.com/levandehistoria/


Samarbete med kåren kring: 

- Bemötande: Workshop 6/2 2020, 13.00-16.00 Möten och 
samtal: ett studentperspektiv. Mer info kommer inom kort!

- Prolongering forskarutbildning

- Studenters psykiska ohälsa

STUDENTKÅRSSKRIVELSEN



• Psykisk ohälsa – hur stort upplever ni problemet vara? 

INFORMATION FRÅN 
STUDENTKÅREN



• Var ni där?

• Vad tog ni med er?

REFLEKTIONER FRÅN DEN 
PEDAGOGISKA KONFERENSEN


