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Utbildningsstrategiska rådet – minnesanteckningar 
 

Ärende  Föredragande 

1.  Ordförande öppnar mötet Heidi Hansson hälsar välkommen och öppnar mötet. 

2.  Föregående mötes minnesanteckningar Ad acta. 

3.  Dialog med Kommunikationsenheten Gunilla Stendahl, Anna Holmström och Sofia Wiesler 
deltar. Gunilla Stendahl inleder och informerar om 
Kommunikationsenhetens uppdrag. Sofia Wiesler 
informerar om enhetens målgruppsanalyser samt 
strategiarbete med utgångspunkt från den nya visionen.  
 
USR ber Kommunikationsenheten överväga om de nio 
intresseområden som syftar till att underlätta för studenter 
att välja utbildning ska finnas kvar. Om så behöver en 
översyn av hur olika ämnesområden klustras göras. USR ber 
även Kommunikationsenheten att se över Antagningstestet 
så att aktuell och relevant information visas vid sökningar. 
Vidare diskuteras tanken bakom ”Allt kommer bli bra”-
kommunikationen samt syftet med universitetets deltagande 
i utbildningsmässor. 
 
USR framför önskemål om att framgent kunna delta i 
dialogen om kommunikationsmål och -strategier inom 
utbildningsområdet. 

4.  Hållbar utveckling i utbildning Lisa Redin och Johanna Blomström deltar. Lisa Redin 
informerar om det påbörjade arbetet med att ta fram en 
handlingsplan för klimat och hållbar utveckling. I 
klimatramverket som Umeå universitet har undertecknat 
anges 13 punkter vilka universitetet i och med 
undertecknandet har åtagit sig att arbeta med. Utbildning är 
en av de punkterna och för den kommer USR att ha ett 
särskilt ansvar. 
 
USR framför vikten av att utgå från vad högskolelagen 
anger om hållbar utveckling samt att ta vara på hela bredden 
av Umeå universitets vetenskapsområden.  

5.  Samordning av projekt/behov som 
anknyter till digital salstentamen. 

Ali Foroutan-Rad och Niklas Lundgren deltar. Niklas 
Lundgren informerar om pågående och planerade IT-
projekt, till exempel Canvas, nytt webbenkätverktyg, digital 
salsexamen, och tentamensadministration. Många nya 
system som hänger ihop införs parallellt och det finns 
anledning att diskutera hur information ska flöda mellan 
systemen.  
 
USR föreslår att ITS ställer en förfrågan till 
fakultetskanslierna om att utse representanter som ITS kan 
fortsätta kommunicera med. 
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6.  Inventering av IT-relaterade behov Ali Foroutan-Rad och Niklas Lundgren deltar. Ali Foroutan- 
Underlag för uppslag och behov med IT-koppling behöver 
inkomma till ITS innan slutet på oktober. 
 
USR diskuterar processen för prioritering av IT-relaterade 
idéer och önskemål. ITS, UPL och fakultetsrepresentanter 
bör kunna fungera som en beredande grupp innan frågan 
kommer till USR. Fakulteterna efterfrågar en tidplan för 
processen. 

7.  Uppföljning och utvärdering av 
situationen under pandemin 

Eva Svedmark informerar. UPL har fått i uppdrag att 
kartlägga hur universitetet kan ta tillvara lärdomar och 
erfarenheter som lärosätet dragit till följd av omställningen 
under pandemin. Planen är att ställa ett fåtal kvalitativa 
frågor till institutioner/utbildningsprogram. Utskicket görs i 
november med senaste svarstid innan jul. 
 
USR tillstyrker förslaget. 

8.  Information om planerade förändringar i 
utbildningsutbud 

Humanistisk fakultet: Det som meddelats tidigare om 
miljöhumaniora blir uppskjutet ett år. Nu meddelades att 
arkeologi kommer med ett nytt program på avancerad nivå 
och ansökning om att inrätta arkeologi som huvudområde på 
avancerad nivå 
 
Lärarhögskolan: Yrkeslärarprogrammet kommer att ta in 
betydligt fler studenter från höstterminen 2021. 
Lärarhögskolan för dialog med institutionerna för tillämpad 
utbildningsvetenskap och pedagogik om behovet av ökad 
lärarkapacitet. 

9.  Uppföljning och implementering av 
kvalitetssystemet 
 
a) Studiebarometern 
 
 
 
 
 
 
 
b) Utvärdering av breddad rekrytering 
 
 
c) Lärosätesgranskningen – information 
om process 
 

 
 
 
a) Nils Eriksson informerar. Den digitala enkäten är i stort 
sett färdig. Pappersenkäter är beställda. Förhoppningen är att 
kunna leverera resultat innan jul. Fler program har i år valt 
den digitala enkäten. USR diskuterar insatser för att höja 
svarsfrekvensen på den versionen. Viktigt är att understryka 
betydelsen av varför Studiebarometern genomförs för 
studenterna. 
 
b) Åsa Rudehäll informerar om att insamling av underlag 
från fakulteterna pågår. Deadline är den 20 november. 
 
c) Åsa Rudehäll informerar. Ett utkast till självvärdering har 
varit ute för synpunkter och informationsinhämtning hos 
strategiska råd, studentkårer, Universitetsbiblioteket och 
särskilda förvaltningsenheter. För närvarande pågår arbete 
med att bearbeta de svar som inkommit. USR kommer att 
arbeta med utkastet efter dagens möte.  

10.  Information 
 
a) Utredning av lokalbehov för 
examinationer 
 

 
 
a) En förfrågan om det framtida behovet av lokaler för 
examinationer kommer att gå från Lokalförsörjningen till 
fakulteterna.  
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b) Nytt datum för USR:s möte i september 
2021 
 

 
b) Heidi Hansson informerar om att datum för USR:s möte i 
september 2021 kommer att flyttas till den 10 september kl 
13-16 

11.  Övriga frågor 
 
a) Bokning av skrivsalar 
 
 
 
 
 
 
b) Learning Lab 
 
 
 
 
 
 
c) Bedömargruppens platsbesök 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Utbildning i hållbar utveckling 
 
 
 
 
e) USR möte i september 2021 

 
 
a) Av anledningar kopplade till covid-19 finns just nu 
utmaningar med bokningar av skrivsalar för tentamen. 
Universitetsservice arbetar intensivt med att hantera 
situationen och ber samtidigt om tålamod och förståelse. 
Servicechef Joakim Hallstigs beskrivning av situationen 
mejlas ut till USR. 
 
b) Eva Svedmark informerar. Akademiska hus planerar att 
uppföra ett learning lab för hybridundervisning på Umeå 
universitet. En arbetsgrupp med lärarrepresentanter kommer 
att behövas. Eva Svedmark föreslår att hon skickar en 
förfrågan till gruppen meriterade och excellenta lärare. USR 
tillstyrker förslaget. 
 
c) USR efterfrågar information om upplägg för 
bedömargruppens andra platsbesök den 18-20 maj under 
lärosätesgranskningen. Åsa Rudehäll informerar om att 
deltagandet i hög grad styrs av de fördjupningsspår som 
bedömargruppen identifierar efter platsbesök 1. I yttrandena 
för redan genomförda lärosätesgranskningar finns exempel 
på upplägg av platsbesöken. Åsa Rudehäll distribuerar ett 
antal sådana exempel. 
 
d) Utbildningen i hållbar utveckling är en av UPL:s mest 
uppskattade kurser. Denna omgång har dock kursen få 
sökande. Eva Svedmark ber fakulteterna uppmärksamma 
detta och uppmuntra lärare att söka. 
 
e) Heidi Hansson informerar om att USR:s möte den 1 
september 2021 flyttas till den 10 september kl 13-16 

 

Närvarande 
1. Ann-Catrine Eriksson  
2. Nils Eriksson 
3. Anna Fahlgren 
4. Fredrik Georgsson 
5. Heidi Hansson (ordf) 
6. Eleonora Hedin 
7. Victor Johansson 
8. Anna Larsson 
9. Kristina Lejon 
10. Anna Lindqvist 
11. Torkel Molin 
12. Åsa Rudehäll (sekr) 
13. Staffan Schedin 
14. Ann-Louise Silfver 
15. Sara Sjöstedt de Luna  
16. Eva Svedmark  
17. Birgitta Wilhelmsson 
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Frånvarande 
1. Viktor Elofsson 

 


