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Utbildningsstrategiska rådet – minnesanteckningar 
 

Ärende  Föredragande 

1.  Ordförande öppnar mötet Heidi Hansson hälsar välkommen och öppnar dagens 
zoom-möte. Hon informerar om att Sandra Bäckström, 
Umeå Medicinska Studentkår, har ersatts av Viktor 
Elofsson som dock inte kan delta i dagens möte. 

2.  Föregående mötes minnesanteckningar Ad acta. 

3.  Söksiffror Fredrik Georgsson informerar om antagningssiffror för 
höstterminen 2019 och söksiffror för höstterminen 2020. 
 
Heidi Hansson framhåller att denna typ av information bör 
användas som ett av flera underlag i en strategisk 
diskussion och framtida planering av Umeå universitets  
utbildningsutbud.  
 
USR tackar för informationen. 

4.  Information om planerade förändringar i 
utbildningsutbud 

Medicinska fakulteten: Diskussion har inletts med Region 
Västernorrland gällande en möjlig sjuksköterskeutbildning 
på distans med studieort Örnsköldsvik och VFU förlagd i 
Sollefteå med omnejd. 

5.  Inrättande av Masterprogram i 
miljövetenskap med inriktning mot hållbar 
utveckling 
 

Staffan Schedin föredrar ärendet. 
 
USR tillstyrker förslaget om att inrätta Masterprogram i 
miljövetenskap med inriktning mot hållbar utveckling. 

6.  Uppföljning och implementering av 
kvalitetssystemet 
 
a) Kvalitetsdialoger 
 
 
 
 
 
 
 
b) Utbildningsutvärderingar 
 
 
 
c) Studiebarometern 

 
 
 
a) Heidi Hansson informerar om att kvalitetsdialoger nu är 
genomförda med humanistisk och samhällsvetenskaplig 
fakultet samt med Lärarhögskolan. Återstår gör nu den 
medicinska och den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 
samt studentkårerna. Heidi Hansson informerar om att en 
utvärdering av dialogerna ska göras vid ett ledningsråd till 
hösten. 
 
b) Anna Lindqvist informerar om det fortsatta 
kvalitetsarbetet framför allt inom grundlärarprogrammet, 
inriktning fritidshem, samt förskollärarprogrammet. 
 
c) Nils Eriksson informerar. Arbetsgruppen har hållit ett 
planeringsmöte där tidigare års frågeformulär 
diskuterades. En fråga att ta ställning till är bland annat 
hur Studiebarometern bör användas för uppföljning av 
kvalitetssystemets så kallade genomsyrande perspektiv. 
Planen är att ett förslag på enkät ska vara färdigt före 
sommaren. 
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7.  Lägesrapport med anledning av covid-19 
 

Umeå studentkår har genomfört en enkät med kårens 
studenter. Anton Öhrlund lyfter frågan om hur lärosätet 
följer upp studiesituationen för studenterna. Heidi Hansson 
informerar om att en central enkät kommer att komplettera 
Umeå studentkårs enkät. Den går ut till ett antal utvalda 
institutioner samt ett urval av studenter vid samtliga 
fakulteter. Universitetshälsan har fått förstärkta resurser 
och har därför bland annat kunna utöka sina telefontider. 
Heidi Hansson rekommenderar också USR att uppmuntra 
institutionerna att lägga in frågor relaterade till covid-19-
situationen i kursvärderingar. 
 
USR diskuterar rektors beslut om att planera för 
campusutbildningar men vara beredd på distans.  

8.  Övriga frågor 
 
a) Design av utbildningssidor på webben 
 
 
 
 
 
 
 
b) Rättssäker examination 
 
 
 
 
 
 
 
c) Förfrågan till universitetet från Akademi 
Norr och Lapplands kommunalförbund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Punktumutlysning år 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
a) Kristina Lejon lyfter frågan om design och uppbyggnad 
av Umeå universitets utbildningssidor på webben och om 
sökbarhet av lärosätets kurser. Det finns också frågor om 
universitetets strategier för deltagande i utbildningsmässor 
USR föreslår att Kommunikationsenheten bjuds in till en 
dialog om dessa frågor. Ytterligare frågor kan mejlas till 
Åsa Rudehäll senast 15 juni. 
 
b) Nils Eriksson påminner om att UKÄ tidigare i år 
publicerade den fjärde upplagan av vägledningen 
Rättssäker examination. Nils Eriksson menar att det kan 
finnas anledning att se hur vissa av Umeå universitets 
styrdokument förhåller sig till vägledningen och om 
justeringar bör göras. USR hänskjuter frågan via Nils 
Eriksson till Studenträttsliga arbetsgruppen. 
 
c) Heidi Hansson informerar om den förfrågan om 
samarbete till följd av regeringens satsningar på 
utbildning, i synnerhet distansutbildning, som inkommit 
från Akademi Norr och Lapplands kommunalförbund. 
USR diskuterar olika möjligheter. Ett förslag är att 
rekommendera lärcentra att ha resurser liknande 
Studieverkstaden med generell kompetens i hur det är att 
studera på distans. Umeå universitet skulle kunna erbjuda 
utbildning i detta för personal vid lärcentra. En annan 
möjlighet är att lärcentra i högre grad marknadsför högre 
utbildning inom sitt geografiska område, till exempel 
genom öppet hus, och att Umeå universitet då bjuds in att 
delta via nätet. Umeå universitet kan i sin kommunikation 
uppmuntra studenter att uppsöka närmaste lärcentrum. 
 
d) Eva Svedmark lyfter frågan om Punktumutlysning 
2020. Utlysningen har tidigare skjutits fram på grund av 
covid-19. USR diskuterar om medlen bör lysas ut till 
hösten, eventuellt med ett visst fokus på vilken pedagogisk 
utveckling som har skett i spåren av covid-19, eller om det 
är bättre att avvakta med utlysning tills arbetsbördan för 
lärare minskat. Eva Svedmark tar med sig frågan tillbaka 
till styrgruppen. 
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e) Kameraövervakad tentamen e) Flera universitet har under våren noterat ett ökat antal 
disciplinärenden och frågan om kameraövervakning i 
samband med tentamen har diskuterats. Eva Svedmark 
informerar om de olika problem som är förknippade med 
kameraövervakning och varför detta inte är att 
rekommendera.  
 
USR framhåller vikten av att öppna upp campus för 
salstentamen där det är nödvändigt för att kunna 
examinera med rättssäkerhet.  

9.  Avslutning Heidi Hansson avslutar den formella delen av USR:s möte. 
USR fortsätter med en workshop om utkast till 
självvärderingen till UKÄ:s lärosätesgranskning. 

 
 

Närvarande 
1. Ann-Catrine Eriksson  
2. Nils Eriksson 
3. Fredrik Georgsson 
4. Heidi Hansson (ordf) 
5. Henna Harinen 
6. Victor Johansson 
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8. Anna Lindqvist  
9. Per Lindström 
10. Torkel Molin 
11. Åsa Rudehäll (sekr) 
12. Staffan Schedin 
13. Sara Sjöstedt de Luna  
14. Eva Svedmark  
15. Anton Öhrlund 
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1. Viktor Elofsson 
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