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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 
 
a) Införande av ny lärplattform, Canvas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Jämställdhetsintegrering  

 
 
a) Karl Idberger, Enheten för universitetspedagogik och 
lärande, informerar om arbetets fortskridande. Projektet 
omfattar tre etapper: förberedelser, genomförande och 
avveckling. 
 
En projektplan och en kommunikationsplan finns upprättad. 
Den 29 oktober fattar rektor beslut om budget och 
projektplan. I förslag till budget ingår en IKT-coach för att 
under införandeperioden på ett år stödja fakulteterna. 
Erfarenhetsutbyte pågår med andra lärosäten som redan har 
Canvas. 
 
b) Heidi Hansson återkopplar från lärosätesdialog med 
ministern för högre utbildning och forskning. Det är ännu 
inte beslutat om högskolornas uppdrag om jämställdhets-
integrering ska fortsätta efter 2019, men ministern signalerar 
att det är troligt att regeringen fattar beslut om förlängning. 

4.  Personuppgifter i studentuppsatser Universitetsjuristerna Chatarina Larson och Marit Juselius 
informerar om hantering av personuppgifter i student-
uppsatser. 
 
En handledning samt skriftlig information om GDPR finns 
och kommer att pilottestas vid ett antal institutioner. USR 
föreslår att universitetsjuristerna först träffar 
utbildningsledarna och går igenom materialet. 

5.  Presentation av Umanista – en digital miljö 
för pedagogisk utveckling och reflektion 

Jenny Eklöf och Erik Lindenius presenterar Umanista, ett 
pedagogiskt utvecklingsprojekt som finansieras av 
universitetets Punktum-medel. Projektet syftar till att 
utveckla och testa en ny form av kontinuerlig 
kompetensutveckling för lärare inom den humanistiska 
fakulteten. Den digitala plattformen Umanista omfattar en 
blogg, ett månatligt nyhetsbrev, en podd och olika 
videoserier. Genom att samla texter, ljud och video på en 
och samma plats, finns möjlighet för lärare att fortbilda sig i 
pedagogiska frågor när de har tid och möjlighet. 
 
Projektet fortgår under 2019 till och med 30 juni 2020. 
Umanista kommer att utvärderas inom ramen för projektet. 
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6.  Inrättande av utbildning  
 
a) Kompletterande pedagogisk utbildning, 
KPU 

 
 
a) Birgitta Wilhelmsson föredrar ärendet. Kompletterande 
pedagogisk utbildning, KPU, har funnits i olika former 
under ett antal år. Föreliggande förslag är ny variant som 
inrättas på önskemål av skolor och kommuner i regionen. 
Utbildningen har 50 eller 100 procents studietakt. Under 
programmets gång ska det finnas möjlighet att byta 
studietakt. Utbildningen startar hösten 2020. 
 
USR tillstyrker förslaget om att inrätta Kompletterande 
pedagogisk utbildning.  

7.  Information om eventuella planerade 
förändringar i utbildningsutbud 

Medicinska fakulteten: Diskussioner förs med Region 
Västernorrland om sjuksköterskeutbildning på distans med 
vissa VFU-platser placerade i Sollefteå med omnejd. 

8.  Indikatorer för verksamhetsplan år 2020-2022 USR har tidigare lämnat ett inriktningsförslag på indikator 
som ska användas för att följa upp att Umeå universitet inom 
utbildningsområdet rör sig i riktning mot visionen. USR:s 
förslag på indikator baseras på kvalitetssystemet för 
utbildning. Förslagen på indikatorer från de strategiska 
verksamhetsråden bereds fortfarande inom 
universitetsledningen. Heidi Hansson redogör för den 
nuvarande formuleringen av indikatorn: Kvalitet i utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå. 

9.  Uppföljning och implementering av 
kvalitetssystemet 
 
a) Nätverksträff med ÖrU och LiU 
 
 
 
 
 
b) Nybörjarenkäten 
 
 
 
c) Kvalitetsarbete på webben 
 
 
 
 
d) Verksamhetsberättelse och 
kvalitetssystemet 

 
 
 
a) Heidi Hansson informerar om nätverksträffen med Örebro 
universitet och Linköpings universitet. På nätverksträffen 
utbyter lärosätena erfarenheter om kvalitetsfrågor som rör 
utbildning. Vid detta tillfälle presenterade Örebro universitet 
sitt kvalitetssystem.  
 
b) Nils Eriksson informerar. Sista svarsdatum för 
nybörjarenkäten var den 30 september. Webbenkäten hålls 
dock öppen veckan ut.  
 
c) Fredrik Georgsson visar webbsidorna för kvalitetsarbete i 
utbildning som är under uppbyggnad. USR uppmanas att ta 
med sig frågan om hur kvalitetssystemet som helhet och i 
sina delar ska kommuniceras på fakultetsnivå.  
 
d) Heidi Hansson informerar om pågående diskussioner i 
universitetsledningen om hur verksamhetsberättelser från 
fakulteterna framgent ska hanteras. 

10.  Ärenden till USR:s planeringsdagar 12-13 
nov 

USR:s årliga planeringsdagar hålls den 12-13 november i 
Universitetsklubben. Planeringsdagarna omfattar dels ett 
ordinarie USR-möte, dels strategiska diskussioner. Heidi 
Hansson ber USR om förslag till den senare delen. Förslag:  
 
- Utbildningsutbud och dimensionering, inkl 

sommarkurser 
- Centralt stöd för tillgänglighet 
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- Psykisk ohälsa bland studenter 
- Kvalitet i utbildning 
- Lärarrollens status 

11.  Ekonomiska förutsättningar för utbildning Nils Eriksson lyfter frågan om budgetplanering och 
ekonomiska förutsättningar för utbildning. Eventuellt bör 
budgetförslag av stor betydelse för utbildning presenteras 
för USR. 

 
 

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

 
 
Frånvarande 

1. Eva Svedmark  
2. Anton Öhrlund 
 

 


