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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.  Internationalisering Ingrid Svensson och Helena Gradin, International Office 
(IO), informerar. 
 
I dag finns en strategi för internationalisering av utbildning 
kopplad till vision 2020. Då denna strategi snart löper ut 
finns behov av att se över behov av framtida styrdokument. 
IO bjuder in till två workshoppar under hösten. Ambitionen 
är att arbetet ska leda fram till dels ett inriktningsdokument, 
dels en handlingsplan. 
 
Våren 2020 planerar IO att besöka samtliga institutioner för 
att inventera vad som pågår och fånga upp behov av stöd. IO 
arbetar också med att förbättra den interna informationen på 
webben och utbildning hålls regelbundet för institutionernas 
internationella kontaktpersoner. 
 
Flera av universitetets lokala stipendier till internationella 
studenter upphör inom kort. Universitetets stipendier från 
Universitets- och högskolerådet och Svenska Institutet 
kommer också att minska. Det pågår diskussion, bland annat 
i universitetsledningen, om hur detta ska hanteras i 
fortsättningen. 

4.  Information 
 
a) Frukostmöte riksdagen 17 okt 

 
 
 
 

b) Dialog med Institutionen för 
språkstudier 
 
 
c) Ny lärplattform 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
a) Heidi Hansson informerar om att hon avser delta i ett 
frukostmöte med riksdagen den 9 oktober. Frågor på 
agendan är till exempel tillgången till högre utbildning i hela 
landet.  
 
b) Heidi Hansson informerar om pågående dialog med 
Institutionen för språkstudier om stöd till studenter med 
annat modersmål än svenska. 
 
c) Eva Svedmark informerar. I juni fattade rektor beslut om 
att lärplattformen Canvas ska avropas. En projektplan med 
tillhörande budget utarbetas nu och ska vara färdig i oktober. 
Ytterligare risk- och sårbarhetsanalys kommer också att 
utföras. Eva Svedmark informerar om tidplan för 
information och utbildning för institutioner. USR kommer 
eventuellt att vara styrgrupp för införandeprojektet. 
Fakulteterna kommer att erbjudas att föreslå personer till en 
referensgrupp. 
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d) Ceremoni för pedagogiskt inplacerade 
lärare 

d) En ceremoni för att fira de som utnämnts till meriterade 
och excellenta lärare efter år 2017 kommer att hållas den 10 
oktober. 

5.  Indikatorer för verksamhetsplan år 2020-
2022 

Heidi Hansson inleder. De strategiska verksamhetsråden har 
i uppdrag att inkomma med förslag på indikatorer inom sitt 
verksamhetsområde. Indikatorerna ska vara kopplade till 
visionen. Genom indikatorerna ska lärosätet löpande kunna 
följa om och i vilken utsträckning universitetet utvecklas i 
riktning mot visionen. 
 
Indikatorer för utbildningsverksamheten bör visa att Umeå 
universitet tillhandahåller utbildning med hög vetenskaplig 
kvalitet och utbildning med hög pedagogisk kvalitet. 
 
Umeå universitets vision spänner över många områden som 
naturligt kopplas till utbildning. Umeå universitets 
kvalitetssystem för utbildning har en uppsättning 
”kvalitetskrav” för utbildningsprogram inom 
grundutbildning (bilaga 2) och forskarutbildning (bilaga 3). 
Där finns särskilda uppföljningskrav för tex lärarkompetens, 
pedagogik och vetenskaplighet.  
 
Utbildningsstrategiska rådet anser därför att den 
utsträckning i vilken universitetet utvecklas i riktning mot 
visionen kan avgöras genom att fakulteterna redogör för 
kvalitetssystemets implementering i verksamheten.  

6.  Inrättande och avveckling av utbildning – 
USR:s roll 

Heidi Hansson klargör USR:s roll i samband med inrättande 
och avveckling av utbildning. Några anledningar till att 
ärendena bereds i USR är att motverka intern konkurrens, 
synliggöra och dela goda exempel och att verka för en stärkt 
kvalitetskultur.  
 
Som råd är USR inte ett beslutande utan endast ett 
beredande organ. Huvudregeln bör dock vara att om en 
fakultet inte avser följa USR:s rekommendation bör detta 
återkopplas till USR samt redovisas för rektor inför beslut. 
 
Eventuella meningsskiljaktigheter mellan fakulteter bör i 
största möjligaste mån framgå av de underlag som kommer 
till USR. 

7.  Information om eventuella planerade 
förändringar i utbildningsutbud 

Humanistisk fakultet planerar masterprogram i 
litteraturvetenskap på avancerad nivå (inriktning kreativt 
skrivande). 
  
Lärarhögskolan planerar inför ht 2020: 
-att skapa en sammanhållen KPU-utbildning vid Umeå 
universitet oavsett studietakt, 
-att skapa en gemensam sökingång till programmet för 
årskurs 7-9 och gymnasiet,  
- att studenter ska kunna växla studietakt mellan 50 och 100 
procent studietakt men ha tillgång till samma kurser oavsett 
studietakt.  
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8.  Uppföljning och implementering av 
kvalitetssystemet 
 
a) Nybörjarenkäten 
 
 
 
b) Studentkårsskrivelsen 2019  
 
 
 
c) Seminarium: Erfarenheter av 
nätutbildning 
 
d) Lärosätesgranskning år 2020 
 

 
 
 
a) Nils Eriksson informerar. Nybörjarenkäten (i 
pappersformat och digital version) distribueras via Nils från 
och med denna vecka. Sista svarsdatum är den 30 sept.  
 
b) Fakulteterna arbetar med Studentkårsskrivelsen i sin 
verksamhetsplanering. Skrivelsen diskuteras i olika organ. 
Dialogmöten med studentkårerna är inbokade. 
 
c) Eva Svedmark informerar. Seminariet kommer att ske 
under våren i samband med bytet av lärplattform.  
 
d) Åsa Rudehäll/ Fredrik Georgsson. Umeå universitets 
kvalitetssäkringsarbete kommer att utvärderas av 
Universitetskanslersämbetet med start hösten 2020. Till dess 
är det viktigt att arbeta för implementering av det system 
som reviderades och togs i bruk 1 mars 2019. Troligtvis 
kommer UKÄ:s juridiska tillsyn av Umeå universitet att ske 
våren 2020.  

9.  Projektidé – Det första studieåret Heidi Hansson inleder och presenterar ett projektförslag för 
att öka och bredda genomströmning. Projektförslaget 
fokuserar på det första studieåret. 
 
USR tillstyrker förslaget. Projektplanen behöver dock 
kompletteras och förtydligas. USR framför till exempel att 
det om möjligt vore önskvärt att komplettera projektet med 
följeforskning. 
 
Ett utvecklat projektförslag kommer att presenteras på USR 
vid senare tillfälle.   

 

Närvarande 
1. Sandra Bäckström 
2. Ann-Catrine Eriksson  
3. Nils Eriksson 
4. Fredrik Georgsson 
5. Heidi Hansson (ordf) 
6. Henna Harinen, till och med punkt 4  
7. Anna Lindqvist  
8. Per Lindström 
9. Sara Sjöstedt de Luna  
10. Torkel Molin 
11. Åsa Rudehäll 
12. Staffan Schedin 
13. Ann-Louise Silfver 
14. Eva Svedmark  
15. Birgitta Wilhelmsson 
16. Anton Öhrlund 

 
 
Frånvarande 

1. Victor Johansson 
2. Kristina Lejon 

 


