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Utbildningsstrategiska rådet – minnesanteckningar 
 

Ärende  Kommentarer 

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

2.!  Föregående mötens minnesanteckningar 
(170914 samt 171011-12) 

Ad acta. 

3.!  Information 
 
a) Nationellt samarbetsprojekt kring 
utveckling av validering 
 
 
 
 
 
b) Datum för möten 2018 samt arbetsdag 
och planeringsdagar: 
 
24 jan kl 13-16  
7 mars heldag 
19 april kl 9-12 
20 juni kl 13-16 
 
29 aug kl 9-12 
10 okt kl 9-12 
21-22 nov internat lunch-lunch 
19 dec kl 13-16 
 
c) Anvisningar för kursklassificering. 
Översyn av huvudområden. 

 
 
a) Heidi Hansson informerar om att Umeå 
universitet tillsammans med Högskolan Väst och 
Malmö högskola (projektansvarig) under 2018 
ingår i ett nationellt samarbetsprojekt om 
utveckling av validering. Projektet är ett uppdrag 
från UHR. 
 
b) USSR fastställer mötesplan för 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Heidi Hansson informerar om att 
kursklassificeringsrådet hade möte 21 nov. Vissa 
justeringar kan behöva göras i förslaget från 
Arbetsgruppen anvisningar för kursklassificering 
innan en ny handläggningsordning beslutas. 
 
En översyn av huvudområden bör ske. USSR 
föreslår att den arbetsgrupp som tog fram 
förslaget på anvisningar också bereder detta 
ärende. Nils Eriksson kontaktar deltagarna i 
arbetsgruppen. 
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4.!  EU-strategi EU-expert Agneta Plamboeck, Enheten för 
externa relationer, informerar om att Umeå 
universitet avser utarbeta en strategi för att öka 
universitetets andel extern finansiering från EU. 
Delar av strategin berör särskilt 
utbildningsområdet. 
 
USSR stödjer i stort de förslag på strategier som 
framförs i diskussionsunderlaget. För- och 
nackdelar med underlagets fokus på Arktis 
diskuteras. Medicinska fakulteten framför 
önskemål om tätare samarbete med International 
Office. USSR konstaterar att lärare är en 
nyckelgrupp för att uppnå resultat och att denna 
grupp bör bli bättre på att marknadsföra sina 
internationella forskningsnätverk och -kontakter 
för studenter. 

5.!  Inrättande av utbildningsprogram 
a) Branschutbildningen för museer och kulturarv 
b) Programmet för civilt arbete 

Ann-Catrine Eriksson föredrar ärendet. 
 
USSR tillstyrker att rektor inrättar Bransch-
utbildningen för museer och kulturarv i enlighet 
med den humanistiska fakultetens förslag.  
 
Förslaget om att inrätta Programmet för civilt 
arbete återremitteras till den humanistiska 
fakulteten.  

6.!  PAUS   

7.!  Utredning av 3+2-struktur för 
yrkesutbildningar 

Petra Ahnlund och Jan Mannberg presenterar 
rapporten ”Utredning kring och förslag till 
struktur för några yrkesutbildningar vid Umeå 
universitet”. Utredningen som omfattar ett urval 
av utbildningar vid ett antal svenska lärosäten är 
ursprungligen ett uppdrag från tidigare vicerektor 
Anders Fällström. 
 
USSR diskuterar för- och nackdelar med 3+2-
struktur. Heidi Hansson uppdrar åt 
fakulteterna/LH att ta med sig rapporten till sina 
respektive verksamheter för att där fortsätta 
diskussionen och sondera intresse. Åsa Rudehäll 
förmedlar den senaste versionen av rapporten till 
USSR. 
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USSR följer upp frågan under 2018. 

8.!  Sommarkurser Heidi Hansson informerar om vad som står 
angivet om sommarkurser i budgetpropositionen. 
Umeå universitet har i budgeten för 2018 fördelat 
medel för sommarkurser till samtliga fakulteter 
utan krav på någon särskild inriktning och enligt 
samma principer som för övrig fördelning. Heidi 
Hansson rekommenderar fakulteterna/LH att 
framför allt ge sommarkurser som stödjer 
studenter att avsluta sina utbildningar. Inför år 
2019 kan regeringen komma att ge ytterligare 
direktiv som gör att universitetet behöver ändra 
sin inriktning på sommarkurser. Därför 
rekommenderas fakulteterna/LH att under 2018 i 
huvudsak bygga sina sommarkurser på kurser 
som redan ges. 
 
De i USSR ingående pro-/vicedekanerna ges i 
uppdrag att avgöra om en skrivelse bör 
formuleras för att påverka kommande direktiv för 
sommarkurser.  

9.!  Uppföljning och implementering av 
kvalitetssystemet – på gång 
 
a) Pedagogisk skicklighet och 
anställningsordningen  
 
 
 
 
 
b) Nybörjarenkäten och Studie-
barometern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
a) Eva Svedmark informerar om vad som i dag 
anges om pedagogisk skicklighet i 
anställningsordningen och vilka förändringar 
som föreslås. USSR tillstyrker förslaget i 
huvudsak. Ytterligare synpunkter kan lämnas i 
samband med att förslaget går ut på remiss. 
 
b) Nils Eriksson informerar. Resultaten av 
Nybörjarenkäten har gått ut till fakulteterna/LH. 
Årets resultat är relativt likartat som föregående 
års. Det tycks dock vara en trend att Umeå som 
studentstad ökar i popularitet.  
 
Nils Eriksson presenterar även ett urval av 
resultat från Studiebarometern 2016. 
Sammanfattningsvis visar Studiebarometern att 
studenter som kommit ”en bra bit in” i sina 
programstudier är överlag nöjda. Män och 
kvinnor tycker i stort sett lika, förutom: 
- Fler kvinnor tycker att studietakten och 
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c) Studentkårsskrivelsen – avstämning 
med fakulteterna/LH om arbete med 
prioriterade områden 
 
 
 
 
d) Säkring av examensmål 
 
 
 
 
e) Handläggningsordning för externa 
utbildningsutvärderingar 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) UKÄ:s utvärdering av hållbar 
utveckling i utbildning 
 
 
 
 
 
 
 

svårighetsgraden är hög. 
- Kvinnor lägger ner mer tid på sina studier. 
- Fler kvinnor känner oro inför ett flertal 
undervisningsinslag. 
- Fler kvinnor uppvisar symtom på ohälsa och de 
relaterar dessa i större utsträckning till studierna. 
- Fler kvinnor känner otrygghet på campus 
utanför dagtid mån-fre. 
 
Nils Eriksson betonar vikten av att resultaten, 
nerbrutna på institutions-/programnivå, når ut till 
verksamheten. USSR avser återkomma till 
rapporterna. 
 
c) Heidi Hansson ber fakulteterna och 
Lärarhögskolan att sammanfatta pågående arbete 
med Studentkårsskrivelsen. Avrapportering till 
universitetsstyrelsen kommer att ske i samband 
med uppföljning och avrapportering av övriga 
aktiviteter i kvalitetssystemet. 
 
d) Heidi Hansson påminner om att vi behöver 
fortsätta utveckla användningen av våra matriser 
som verktyg för att visa hur vi systematiskt 
säkerställer examensmål.  
 
Åsa Rudehäll informerar. Ett förslag på intern 
handläggningsordning för UKÄs 
utbildningsutvärderingar är snart klart och 
kommer att gå ut på remiss till fakulteterna/LH. 
Handläggningsordning kommer att omfatta hela 
utvärderingsprocessen för utbildning på samtliga 
nivåer och ersätter den handläggningsordning 
som tidigare fanns för åtgärder vid bristande 
kvalitet. 
 
f) Heidi Hansson informerar om att Sofia 
Lundberg, rektor för Handelshögskolan, kommer 
till USSRs möte den 19 december för informera 
och vara rådets bollplank i det fortsatta arbetet 
om kvalitetssäkring av hållbar utveckling i 
utbildning. Inför detta bör USSR läsa Umeå 
universitets självvärdering, UKÄs beslut samt 
UKÄs rapport till regeringen. 
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g) Arbetsgrupp för sammanhållet 
kvalitetssystem 

g) Heidi Hansson informerar om att 
arbetsgruppen för sammanhållet kvalitetssystem 
nu är utsedd i enlighet med fakulteternas 
nomineringar och med utbildningsledare Fredrik 
Georgsson som ordförande. Studenterna påminns 
om att utse representanter till gruppen. 

 
 

Närvarande 
Heidi Hansson, ordf  
Ann-Catrine Eriksson  
Nils Eriksson 
Henna Harinen 
Andreas Hollmer  
Anna Lindqvist 
Per Lindström 
Sara Sjöstedt de Luna, fr o m punkt 7 
Torkel Molin 
Åsa Rudehäll, sekr 
Ann-Louise Silfver  
Eva Svedmark 
Beatrice Wallgren 
Birgitta Wilhelmsson 

Frånvarande 
Fredrik Georgsson 
Mimmi Rönnqvist 
Susanne Vikström 
 

 


