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Utbildningsstrategiska rådet – minnesanteckningar 
 

Ärende  Kommentarer 

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

2.!  Föregående mötes minnesanteckningar Ad acta. 

3.!  Hållbar utveckling i utbildning 
 
Att läsa innan mötet: 

•! Umeå universitets självvärdering 
•! UKÄs beslut samt 
•! UKÄs rapport till regeringen 

Sofia Lundberg, rektor för Handelshögskolan vid Umeå 
universitet, deltar. Sofia Lundberg ingick i bedömargruppen 
när UKÄs utvärderade hållbar utveckling i utbildning. Hon 
informerar om utvärderingens metod och process samt om 
resultatet. 
 
Framgångsfaktorer bland de lärosäten som fick det högre 
omdömet: 

•! Betydelse av leding och styrning. 
•! Förankring och stöd. 
•! Internationalisering hör ofta ihop med ett tidigt och 

välförankrat arbete och verksamhet kring hållbar 
utveckling vid lärosäten. 

 
UKÄ anordnar en nationell konferens den 7 mars till vilken 
alla lärosäten bjuds in.  
 
Sofia Lundberg informerar vidare om Handelshögskolans 
miljöcertifiering och arbete med hållbar utveckling. 

4.!  Information 
 
a) Kursklassificering 
 
 
 
 
b) Sommarkurser 
 
 
 
 
 
 
c) Satsning på lärcentrum 
 
 
 
 
 
 
 

Heidi Hansson informerar. 
 
a) Rektor har beslutat om ny handläggningsordning för 
kursklassificering. Ett nytt kursklassificeringsråd kommer att 
utses. De nya rutinerna kommer att följes upp och utvärderas 
hösten 2018.  
 
b) Regeringens direktiv för lärosätenas budgetunderlag har 
inkommit. Direktiven innehåller formuleringar som tydligt 
utpekar lärarutbildningarna som de som bör ansvara för 
relevanta sommarkurser. Umeå universitet tänker sig en 
strategi där även studieförberedande kurser i t ex språk och 
akademiskt skrivande kan ingå i sommarkurserna. 
 
c) Regeringen har fattat beslut om ett nytt statsbidrag för 
lärcentrum. Syftet är att stimulera utvecklingen av lärcentrum 
i kommunerna. Satsningen innebär 50 mnkr för 2018 och 70 
mnkr för 2019. Umeå universitet behöver fundera på hur 
samarbetet med lärcentra i norra regionen kan fördjupas. 
Heidi Hansson flaggar för att en arbetsgrupp för detta kan 
komma att tillsättas under våren. 
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d) USSR arbetsdag 7 mars 2018  
 
 
 

d) Den 7 mars har UKÄ bjudit in till konferens om lärosätenas 
arbete med hållbar utveckling. Datumet krockar med USSRs 
planerade arbetsdag. Heidi Hansson återkommer med 
alternativa förslag på mötestid. 

5.!  Inrättande av huvudområdet Måltids- och 
restaurangvetenskap på avancerad nivå 

Nils Eriksson föredrar ärendet. 
 
USSR tillstyrker förslaget om att inrätta huvudområdet 
Måltids- och restaurangvetenskap på avancerad nivå. 

6.!  Budgetprinciper för grundutbildning Heidi Hansson informerar. 
 
Det pågår en översyn av kriterierna för och deras tillämpning i 
medelsfördelningen för 2019. Heidi Hansson hoppas kunna 
återkomma med mer detaljerad information så snart som 
möjligt i januari. 

7.!  Uppföljning och implementering av 
kvalitetssystemet 
 
a) Möte med studentkårerna (Student-
kårsskrivelsen) 
 
 
 
 
b) Återkoppling från UKÄs dialogmöten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
c) Återkoppling från Arbetsgruppen för 
sammanhängande kvalitetssystem 

 
 
 
a) Heidi Hansson kommer att träffa studentkårerna den 24 
januari för att bland annat föra en dialog om kårernas 
upplevelse av det pågående arbetet med Studentkårs-
skrivelsen samt diskutera kårernas syn på 
Studentkårsskrivelsen som ett verktyg för kvalitetsutveckling. 
 
b) Maria Löfgren och Birgitta Wilhelmsson har deltagit i 
UKÄs återföringskonferens efter pilotomgången av 
utbildningsutvärderingar. Birgitta Wilhelmsson ger kort 
återkoppling från mötet.  
 
Heidi Hansson, Nils Eriksson och Åsa Rudehäll deltog på 
UKÄs dialogmöte för de fyra lärosäten som deltog i 
pilotomgången av kvalitetssäkringsgranskningen. Heidi 
Hansson ger kort återkoppling från mötet. 
 
För samtliga utvärderingar kommer vägledningarna att 
omarbetas, förtydligas och förenklas. Även rutinerna för 
platsbesök och intervjuer kommer att förändras. UKÄ betonar 
vikten av självvärderingarna. 
 
Heidi Hansson påpekar att Umeå universitet under nästa år 
behöver identifiera och göra en översyn av de styrdokument 
som har anknytning till utbildning för att bland annat säkra 
perspektiv som jämställdhet, hållbarhet etc. 
 
Umeå universitet kommer att ingå i UKÄs ordinarie 
lärosätesgranskning som påbörjas hösten 2020 och avslutas 
våren 2021. 
 
Heidi Hansson informerar om att hon kommer att ingå i 
SUHFs expertgrupp för kvalitetsfrågor. 
 
c) Arbetsgruppen för sammanhängande kvalitetssystem har 
haft sitt första möte. Fredrik Georgsson informerar.  
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d) Audit teknisk-naturvetenskaplig fakultet – 
presentation av handlingsplan  
 
 
 
 
e) USSR Temaseminarier 2018 – förslag från 
rådet 

Heidi Hansson påminner studentkårerna om att utse 
representanter till arbetsgruppen. 
 
d) Fredrik Georgsson presenterar den teknisk-
naturvetenskapliga fakultetens handlingsplan efter genomförd 
audit 2016. Handlingsplanen utgår från de 16 
rekommendationer som ges i auditrapporten. Ett stort fokus 
ligger på förbättrad kommunikation. 
 
e) Heidi Hansson ber USSR om förslag på temaseminarier 
2018. 
 
Hållbar utveckling i utbildning (John Holmberg, Chalmers). 
Konstruktiv länkning. Jämställdhet i utbildning. Digital 
salstentamen. Internationalisering. 

8.!  PAUS  

9.!  Schemafunktion för studenter Lena Bohlin och Tomas Rimbark, Universitetsservice, 
föredrar ärendet.  
 
Studenterna efterfrågar en enhetlig modell för schema. 
TimeEdit används redan i dag för lokalbokning och skulle 
även kunna omfatta schemaläggning. Detta görs redan vid 
vissa institutioner. En referensgrupp med fakultets-
representation arbetar nu med att identifiera och prioritera 
institutionernas behov för att skapa förutsättningar för att 
utöka användningen av TimeEdit. Studentkårerna framför 
intresse av att få vara representerade i referensgruppen.  

10.!  Samverkansinslag i program Anna Mannelqvist och Katarina Henriksson, Enheten för 
externa relationer, presenterar den kommande rapporten 
Samverkansinslag i program vid Umeå universitet 2017. 
Rapporten sammanfattar den kartläggning som enheten har 
gjort över vilka inslag som ingår i olika utbildningsprogram 
samt vilka utmaningar och vilket behov av stöd som finns i 
arbetet med samverkan. 
 
Enheten för externa relationer kommer att erbjuda stöd till de 
institutioner som uttryckligen bett om hjälp med att planera 
och implementera samverkansinslag i utbildningsprogram.  
  
Katarina Henriksson uppmanar fakulteterna att kontakta 
Externa relationer om det finns intresse av ytterligare 
information om resultaten av kartläggningen. 

11.!  Breddad rekrytering - projektförslag Bordlägges. 

12.!  Uppföljning av USSR:s verksamhet 2016-2017 Bordlägges. 
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Närvarande 
Heidi Hansson, ordf  
Ann-Catrine Eriksson  
Nils Eriksson 
Fredrik Georgsson 
Henna Harinen 
Andreas Hollmer  
Anna Lindqvist 
Per Lindström 
Sara Sjöstedt de Luna 
Torkel Molin 
Åsa Rudehäll, sekr 
Ann-Louise Silfver  
Eva Svedmark 
Susanne Vikström 
Birgitta Wilhelmsson 

Frånvarande 
Kristina Lejon 
Mimmi Rönnqvist 
Beatrice Wallgren 

 


