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Utbildningsstrategiska rådet – minnesanteckningar 
från planeringsdagar 11-12 okt 2017 

Ärende  Kommentar 

1.!  Ordförande öppnar mötet Heidi Hansson hälsar välkommen till USSRs 
planeringsdagar. Kort presentationsrunda. 

2.!  USSR:s uppdrag, sammansättning  
m m 

Ett förslag på de strategiska rådens uppdrag 
sammansättning m m har kommit på remiss. USSR har 
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 
 
USSR diskuterar och beslutar att avge förslag på en 
alternativ formulering av USSRs uppdrag enligt följande: 
 
”Strategiska rådet för utbildning på grund- och avancerad 
nivå, USSR, är ett universitetsgemensamt rådgivande och 
beredande organ till stöd för rektor och övrig 
universitetsledning samt för erfarenhetsutbyte mellan 
fakulteter och lärarhögskola.  
 
USSR ansvarar för att initiera, utveckla och samordna 
frågor, inklusive samverkan och internationalisering, 
inom utbildningsområdet. USSR har ett särskilt ansvar för 
att driva implementering, utveckling och uppföljning av 
universitetets kvalitetssystem för utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå.  
 
I förekommande fall ska USSR samordna sitt arbete med 
rektors övriga strategiska råd.”  

3.!  Rutiner vid inrättande av program, etc 
(FAKIR) – StudentCentrums roll 

StudentCentrum påminner fakulteterna/LH om att innan 
ansökan om att inrätta utbildningsprogram behandlas i 
USSR ska fakulteten/LH inhämta skriftligt yttrande från 
StudentCentrum.  

4.!  Rapport från arbetsgrupp för 
anvisningar för kursklassificering 

Arbetsgruppen för anvisningar för kursklassificering har 
avslutat sitt uppdrag och avgett en rapport. Nils Eriksson 
ger en bakgrund till uppdraget och presenterar 
arbetsgruppens förslag. 
 
USSR tillstyrker arbetsgruppens förslag och 
rekommenderar att Heidi Hansson hanterar den fortsatta 
processen på lämpligt sätt.  
 
I anslutning till diskussionen påpekar USSR att det finns 
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anledning att se över befintliga huvudområden.  

5.!  Jämställdhetsintegrering i utbildning 
– rapport från tematräff 
 

Torkel Molin och Henna Harinen informerar om 
konferensen på temat Ojämställdhet i högre utbildning – 
Nycklar till förändring, anordnad den 20 september av 
Nationella sekretariatet för genusforskning. Förutom 
Torkel Molin och Henna Harinen deltog Agnetha 
Lundström, UPL. 
 
USSR diskuterar hur vi kan gå vidare och arbeta med 
utbildningsgranskningar/genomlysningar utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv. Vi kan också behöva bli bättre på 
att i våra självvärderingar beskriva det arbete som redan 
görs. 

6.!  Fakulteternas arbete med 
kursutvärderingar 

Fakulteterna/LH har skriftligt redogjort för sitt arbete 
med kursutvärderingar baserat på de synpunkter som 
framkommit i studentkårsskrivelsen. 
 
Några gemensamma utmaningar är återrapportering/ 
återkoppling till studenterna samt svarsfrekvens.  
 
Några förslag från USSR är:  

-! Professionalisering av frågorna 
-! Annan tidpunkt för utvärderingarna 
-! Återkoppling som syftar till utveckling 

7.!  Teknisk-naturvetenskaplig fakultets 
arbete med handlingsplan efter audit 

Fredrik Georgsson informerar. Baserat på auditens 
rekommendationer har teknisk-naturvetenskaplig fakultet 
utarbetat en åtgärdsplan med ett antal aktiviteter, där en 
av de viktigaste aktiviteterna handlar om kommunikation. 

8.!  UKÄ:s utvärdering av hållbar 
utveckling i utbildning – vad händer 
nu? 

Heidi Hansson informerar. Umeå universitet, liksom 
majoriteten av övriga svenska lärosäten, fick omdömet ”i 
behov av utveckling” i UKÄs utvärdering av hållbar 
utveckling i utbildning.  
 
USSR diskuterar tänkbara sätt att gå vidare utifrån 
omdömet. Ett exempel är teknisk-naturvetenskaplig 
fakultet som planerar insatser för kompetensutveckling av 
lärare.  
 
Förutom goda åtgärder måste USSR diskutera hur 
hållbarhet byggs in i vårt kvalitetssäkringssystem. 
 
USSR återupptar diskussionen på sitt sammanträde den 
22 november och bjuder då in Sofia Lundberg, 
Handelshögskolan, som ingick i UKÄs bedömargrupp. 
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Som underlag för diskussionen bör USSR läsa Umeå 
universitets självvärdering, UKÄs beslut samt UKÄs 
rapport till regeringen. 

9.!  Studieverkstaden och akademiskt 
skrivande – möjliga centrala initiativ 

USSR avser för närvarande inte att föreslå några centrala 
initiativ. 

10.!  a) Masterprogram i 
folkhälsovetenskap, år 2, 60 hp 
 
b) Masterprogram i 
folkhälsovetenskap med inriktning 
mot hälsoekonomi, år 2, 60 hp 

Henna Harinen föredrar ärendet. Masterprogrammen är 
inte nya utan avser antagning till år 2 på redan befintliga 
program. Då internationell antagning till senare delen av 
ett program inte kan ske genom antagningssystemet krävs 
att rektor fastställer utbildningsplanerna för år 2 separat. 
 
USSR rekommenderar att rektor fastställer utbildnings-
planerna. 

11.!  Masterprogram för digital fabrikation 
och innovation 

Heidi Hansson ger de tre inblandade fakulteternas 
dekaner/prodekaner i uppdrag att reda ut hur långt 
planeringen kommit, hur utvecklingsmedlen använts, hur 
den lång- och kortsiktiga ekonomin ser ut samt om och 
när antagning till utbildningen ska ske. 

12.!  Tema 1 – kvalitetssystem för 
utbildning 

USSR diskuterar de olika aktiviteterna i kvalitetssystemet 
för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. För vissa 
av aktiviteterna föreslås justeringar. USSR återkommer 
till aktivitet 4 ”Säkring av examensmål” vid ett kommande 
sammanträde. Övriga förslag på justeringar tas med i 
arbetet med att utveckla ett sammanhållet kvalitetssystem 
för utbildning på alla nivåer. 
 
Heidi Hansson informerar om att en arbetsgrupp med 
uppdrag att ta fram ett förslag på sammanhållet 
kvalitetssystem för utbildning på alla nivåer ska utses. 
USSR ska utse tre representanter från vardera teknisk-
naturvetenskaplig fakultet, samhällsvetenskaplig fakultet 
samt Lärarhögskolan. FOSTRA ska utse två 
representanter från vardera humanistisk fakultet och 
medicinsk fakultet. 
 
Anmodan om att föreslå representanter kommer att 
skickas till kanslicheferna. 
 
Nils Eriksson återkommer med en presentation av 
resultatet av Studiebarometern på kommande 
sammanträde. 

13.!  Tema 2 – framtidens utbildningar Sommarkurser. Heidi Hansson informerar om vad som 
anges i budgetpropositionen. Inför år 2019 vill 
universitetsledningen att fakulteterna/LH styr 
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sommarkurser mot exempelvis komplettering av 
oavslutade utbildningar (företrädesvis olika former av 
kompletterande pedagogiska utbildningar), 
tröskelkravskurser, studiestödjande kurser samt kurser 
som syftar till färdigställande examensarbeten. Heidi 
Hansson uppmanar att fakulteterna/LH redan inför 2018 
börjar planera i denna riktning. 
 
Tankar, idéer m m om framtidens utbildningar diskuteras 
gruppvis.  
 
USSR ber om att få ta del av den uppföljning av medel för 
fakultetsövergripande utbildningar som 
Planeringsenheten gjorde 2016.  
 

14.!  Summering USSR diskuterar rådets prioriteringar för den närmast 
tiden och betonar kvalitetssäkring av hållbar utveckling i 
utbildning samt fortsatt utveckling av kvalitetssystemet. 
 
Andra viktiga områden är utveckling av stöd i arbetet med 
UKÄs utbildningsutvärderingar och jämställdhets-
integrering. USSR beslutar också att återuppta 
diskussionen om tidiga avhopp och åtgärder för att stärka 
studievägledarfunktionen. 
 
USSR beslutar att utöver reguljära möten även planera för 
en arbetsdag våren 2018. 

Närvarande 
Ann-Catrine Eriksson  
Nils Eriksson 
Fredrik Georgsson 
Heidi Hansson, ordf  
Henna Harinen 
Andreas Hollmer  
Anna Lindqvist, från och med p 13 
Per Lindström 
Sara Sjöstedt de Luna, från och med p 13 
Torkel Molin 
Åsa Rudehäll 
Mimmi Rönnqvist 
Ann-Louise Silfver  
Eva Svedmark 
Susanne Vikström 
Beatrice Wallgren 
Birgitta Wilhelmsson 


