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Utbildningsstrategiska rådet – minnesanteckningar 
Ärende  Kommentar 

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

2.  Föregående mötes minnesanteckningar Ad acta. 

3.  Information till nya studenter Alexander Haraldh framför ett antal önskemål kopplade till 
information till nya studenter. Särskilt Umeå studentkår 
efterlyser rutiner för att möjliggöra för studentombud, 
och/eller studentförening/sektioner att informera nya 
studenter om studentinflytande och kåren. Alexander 
Haraldh påminner om att det är viktigt att kontaktuppgifter 
till respektive kår (studentombud) finns tillgängliga för 
studenter på lärarplattformarna. Han framför också 
önskemål om att ett stycke i välkomstbreven ägnas åt att 
informera om kårerna och studentinflytande. Kårerna tar 
fram ett förslag som respektive fakultet + lärarhögskolan får 
ta ställning till. 
 
USR hänskjuter samtliga frågor till fakulteterna/LH. 

4.  Former för kårskrivelsen Studentkårernas arbete med kårsskrivelsen pågår. Max 
Malmer önskar fakulteternas/LH:s syn på hur arbetet med 
kårskrivelserna brukar fungera. 
 
Fakulteterna menar att information på aggregerad nivå och 
generella kommentarer kan göra det svårt för fakulteterna att 
identifiera vad som berör vilken del av universitet. 
Fakulteterna önskar också att studenterna gör en åtskillnad 
mellan generella problem och problem som uppstått i 
specifika fall. Fakulteterna uppmuntrar kårerna att ha direkta 
dialoger med de institutioner där det finns tillfälliga eller 
återkommande problem. 

5.  Erfarenheter av nätutbildning – planering av 
eventuellt seminarium 

Nils Erikson lyfter frågan om ett seminarium för 
erfarenhetsutbyte av nätutbildning, framför allt 
programutbildningar.  
 
USR tillstyrker förslaget och uppdrar till utbildningsledarna 
att i samråd med UPL utarbeta förslag på format och 
tidpunkt för seminariet. 

6.  Principer för inrättande och avveckling av 
huvudområden 

Birgitta Wilhelmsson lyfter ett antal frågor om vad som ska 
gälla vid inrättande och avveckling av huvudområden. 
 
Om Umeå universitet har fattat beslut om avveckling av ett 
område kan det inte betraktas som vilande. Om 
huvudområdet ska inrättas på nytt måste det genomgå den 
fullständiga process som beskrivs i Handläggningsordning 
för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla kurs, 
program, huvudområde och lokal examensbeskrivning 
(Fakirdokumentet).  
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Det finns anledning att förtydliga vilken ansvarsfördelning 
som gäller vid avveckling av huvudområden. Åsa Rudehäll 
uppdras att föreslå ett förtydligande i samråd med 
utbildningsledarna och Studentcentrum. 

7.  Uppföljning och implementering av 
kvalitetssystemet 
 
a) Utbyte med LiU – granskning av 
kvalitetssäkringssystem 
 
 
 
 
b) Kursutvärderingssystem – information 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Information om eventuella planerade 
förändringar i utbildningsutbud 

 
 
 
a) Inom ramen för samarbetet mellan Umeå, Linköpings och 
Örebro universitet har Fredrik Georgsson deltagit i en 
granskning av LiU:s system för kvalitetssäkring av 
utbildningar. Fredrik Georgsson informerar om sina 
erfarenheter. 
 
b) Fredrik Georgsson informerar om planerna på ett 
gemensamt system för hantering av sammanfattande 
kursutvärderingsrapporter. Planeringsenheten har rektors 
uppdrag att senast den 31 mars 
 
- genomföra en omvärldsanalys 
- i samråd med fakulteterna ta fram ett förslag inklusive 
kostnadsuppskattning hur ett systemstöd för kursutvärdering 
kan utformas.  
 
c) Fakulteterna har i dagsläget inga planerade förändringar 
att informera om. 

8.  Programutvärdering med extern kollegial 
granskning – utbyte av erfarenheter 

Bordläggs. 

9.  Övriga frågor 
 
a) Audit 2019 
 
 
 
 
 
b) Regelbundna möten med 
utbildningsledarna 
 
 
 
 
 
 
c) Kvalitetsdialoger 2019 
 
 
 
 
 
 
c) Seminariet En utvärderingsmaskin för 
högre utbildning 
 
 

 
 
a) Åsa Rudehäll föreslår att audit av den 
samhällsvetenskapliga fakulteten skjuts till år 2020. Detta 
för att ge tid åt reflektion och översyn av formerna för audit 
med anledning av det reviderade kvalitetssystemet där audit 
även omfattar forskarutbildning. USR tillstyrker förslaget. 
 
b) Åsa Rudehäll föreslår att kvalitetsfunktionen på 
Planeringsenheten samordnar regelbundna möten med 
utbildningsledarna samt att mötena förläggs mellan USR:s 
möten. Beroende på vilka frågor som diskuteras kan 
ytterligare personer adjungeras till mötena. USR tillstyrker 
förslaget. 
 
c) I anvisningarna för uppföljning av verksamhetsåret 2018 
anges att ”För var och en av aktiviteterna i Umeå 
universitets kvalitetssystem för utbildning ska anges hur 
långt implementeringen fortskridit. Särskild vikt ska läggas 
på uppföljningen av Aktivitet 3, Kursutvärderingar.” USR 
återkommer till diskussionen om vilka frågor 
kvalitetsdialogerna därutöver kan omfatta. 
 
c) Ann-Louise Silvfer informerar om seminariet En 
utvärderingsmaskin för högre utbildning som nyss hållits av 
Christina Segerholm och hennes forskargrupp vid 
Pedagogiska institutionen. 
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d) Studiebarometern 
 
 
 
 
 
 
 
e) GDPR 
 
 
 
 
f) Breddat deltagande 
 
 
 
g) Mottagning och introduktion av nya 
studenter 

d) Nils Eriksson berättar att bearbetningen av 
Studiebarometerns enkäter har försenats av olika .orsaker. 
Förhoppningsvis kommer resultatfilen från ITS nästa vecka. 
Nils Eriksson informerar om att Lunds universitet har gjort 
en Studiebarometer som innehållsligt och resultatmässigt 
påminner om Umu:s, dock med betydligt lägre 
svarsfrekvens. 
 
e) Nils Eriksson informerar om utbildningsledarnas arbete 
med en vägledning för hanteringen av GDPR inom 
utbildningsområdet. Ett bra material finns vid Karlstads 
universitet. 
 
f) Heidi Hansson informerar om att det fortsatta arbetet med 
breddat deltagande kommer att diskuteras på 
ledningsgruppens möte. 
 
g) Heidi Hansson påpekar att det ibland råder för skarpa 
gränser mellan välkomnandet av nya studenter och 
introduktionen till akademiska studier. Det är viktigt med 
helhetssyn och att bättre kunskap om studenterna 
studenternas önskemål. Frågan kommer att diskuteras bl a 
vid nästa möte i Studiesociala samverkansgruppen. 

 

Närvarande 
1. Ann-Catrine Eriksson  
2. Nils Eriksson 
3. Fredrik Georgsson 
4. Heidi Hansson (ordf) 
5. Alexander Haraldh  
6. Henna Harinen  
7. Anna Lindqvist  
8. Per Lindström 
9. Kristina Lejon 
10. Sara Sjöstedt de Luna  
11. Max Malmer 
12. Torkel Molin 
13. Åsa Rudehäll 
14. Ann-Louise Silfver 
15. Eva Svedmark  
16. Susanne Vikström 
17. Birgitta Wilhelmsson 

 
 
Frånvarande 

1. Emil Nygren 
 

 


