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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.!  Utvärdering som styrning Christina Segerholm, professor vid pedagogiska 
institutionen, presenterar och reflekterar över sin forskning 
om utvärdering som styrning.  
 
USSR tackar för den intressanta presentationen. 

4.!  Campus Mental Health Bitr. enhetschef Helena Lindvall, Studentcentrum, och 
universitetslektor David Rosenberg, institutionen för socialt 
arbete, informerar om projektet Campus Mental Health som 
handlar om hur psykisk ohälsa hos studenter kan 
förebyggas. Förslaget är bland annat att tillsätta en 
arbetsgrupp för det fortsatta arbetet. 
 
USSR är positivt till tankarna på att höja anställdas 
kunskaper om psykisk ohälsa. Heidi Hansson ber David 
Rosenberg och Helena Lindvall återkomma med ett förslag 
på hur en arbetsgrupp skulle kunna bemannas och vad 
gruppens uppdrag skulle vara. USSR återupptar därefter 
frågan. 

5.!  Breddad rekrytering – ett projektförslag Henna Harinen föreslår ett pilotprojekt för att förbättra 
informationen om högskolan och högskolestudier till barn i 
mellanstadiet. Informationen bygger på material framtaget 
av UHR.  
 
Se vidare punkt 6. 

6.!  Strategi och arbetsgrupp för högre 
genomströmning och brett deltagande 

Heidi Hansson föredrar ärendet. Umeå universitet behöver 
en strategi för högre genomströmning och brett deltagande. 
Heidi Hansson föreslår att en arbetsgrupp inrättas för att 
inleda arbetet. 
 
En anmodan om att nominera personer till arbetsgruppen 
kommer att skickas ut till kanslicheferna samt 
kårdordförandena. 

7.!  Uppföljning och implementering av 
kvalitetssystemet 
 
a) Möte med studentkårerna  
 

 
 
 
a) Heidi Hansson informerar om sitt möte med 
studentkårerna. Diskussion fördes bl a om studentenkäterna, 
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b) Återkoppling från UKÄs dialogmöten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Återkoppling från Arbetsgruppen för 
sammanhängande kvalitetssystem 
 
 
d) Nominering av sakkunniga bedömare 
till granskning av lärosätenas 
kvalitetssäkringsarbete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) UKÄs tillsynsverksamhet, inför 
granskning av UmU  

det fortgående arbetet med uppföljning av 
Studentkårsskrivelsen samt hur skrivelsen fungerar som 
verktyg för kvalitetsutveckling. Heidi Hansson kommer 
fortsättningsvis att ha regelbundna möten med 
studentkårerna. 
 
b) Heidi Hansson och Åsa Rudehäll deltog den 17 jan på 
UKÄs dialogmöte dit samtliga lärosäten var inbjudna. På 
mötet presenterades revideringar i metod och process samt 
nya förslag på vägledningar för lärosätesgranskningar och 
utbildningsutvärderingar. UKÄ har beaktat många av 
pilotlärosätenas synpunkter och vägledningarna som 
presenterades var både enklare och tydligare än i piloten. 
UKÄ kommer att publicera de slutliga vägledningarna den 
19 februari. 
 
Heidi Hansson och Åsa Rudehäll deltog även på UKÄs 
dialogmöte den 23 jan om lärosätenas samverkan med 
externa aktörer om dimensionering av utbildning. 
Dialogmötet byggde på den enkät som tidigare besvarats av 
lärosätena. 
 
Måndag den 30 jan hålls ett dialogmöte om UKÄs uppdrag 
att kvalitetssäkra forskning. 
 
c) Fredrik Georgsson informerar. Arbetsgruppen har haft tre 
möten med bra diskussioner. Arbetet med att skriftligen 
omarbeta kvalitetssystemens olika aktiviteter ska nu inledas. 
 
d) Åsa Rudehäll informerar. Inför de ordinarie 
granskningsomgångar som UKÄ nu inleder erbjuds alla 
lärosäten att nominera sakkunniga till bedömargrupperna. 
Vid Umeå universitets handläggning av dessa ärenden 
kommer fakulteterna och Lärarhögskolan att erbjudas 
nominera. Heidi Hansson tillråder fakulteterna och 
Lärarhögskolan att i möjligaste mån nyttja denna möjlighet, 
i synnerhet när granskningarna av större lärosäten inleds, då 
det är en god möjlighet att bygga upp Umeå universitets 
egen kompetens om kvalitetssäkring och det nationella 
granskningssystemet. 
 
e) Heidi Hansson informerar om att Umeå universitet 
kommer att ingå i UKÄs juridiska tillsyn år 2019. Resultatet 
av tillsynens kommer att vara ett av UKÄs underlag vid 
lärosätesgranskningen år 2020/2021. År 2017 gjorde UKÄ 
en pilotstudie inkluderande tre lärosäten för att utarbeta en 
ny metod för tillsyn. Rapporterna för vart och ett av dessa 
lärosäten finns på UKÄs webb. Heidi Hansson 
rekommenderar fakulteterna/LH att ta del av rapporterna, 
uppmärksamma vad som ingår i tillsynen samt lära av såväl 
de goda exempel som den kritik som UKÄ lyfter fram. 
Heidi Hansson informerar också om att ett arbete med att se 
över olika styrdokument kommer att inledas för att 
säkerställa att de uppfyller såväl juridiska krav som andra 
kvalitetskrav.  
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8.!  Definitioner av begrepp - förslag Bordlägges. 

9.!  
 

Inrättande av Kompletterande utbildning 
för läkare med avslutad utländsk 
utbildning utanför EU/EES 

Henna Harinen föredrar ärendet. 
 
USSR diskuterar underlagen. Henna Harinen tar med sig 
vissa frågor för kontroll med Studentcentrum. Förutsatt att 
underlagen visar sig vara korrekta tillstyrker USSR förslaget 
om att inrätta Kompletterande utbildning för läkare med 
avslutad utländsk utbildning utanför EU/EES. 

10.!  Uppföljning av USSR:s verksamhet 2016-
2017 

Bordlägges. 

11.!  Behörighetskrav och bedömningsgrunder 
för pedagogisk skicklighet 

Ebba Moritz och Ann-Christin Edlund presenterar förslag på 
nya formuleringar på behörighetskrav och 
bedömningsgrunder i anställningsordningen. 
 
USSR diskuterar förslaget, lämnar synpunkter och vissa 
förslag på revideringar av formuleringarna. 

12.!  Sommarkurser Vid USSRs sammanträde den 22 november 2017 gav Heidi 
Hansson de i USSR ingående pro-/vicedekanerna i uppdrag 
att avgöra om en skrivelse bör formuleras för att påverka 
kommande direktiv för sommarkurser. En arbetsgrupp 
bestående av Sara Sjöstedt de Luna, Ann-Louise Silfver, 
Torkel Molin, Per Lindström samt Birgitta Wilhelmsson 
tillsattes för detta syfte. Arbetsgruppen har utarbetat en 
skrivelse och överlämnat denna till Heidi Hansson. 
Skrivelsen distribueras även till USSR.  
 

 

Närvarande 
Heidi Hansson, ordf  
Ann-Catrine Eriksson  
Nils Eriksson 
Fredrik Georgsson 
Henna Harinen 
Kristina Lejon 
Anna Lindqvist 
Per Lindström 
Sara Sjöstedt de Luna 
Torkel Molin 
Åsa Rudehäll, sekr 
Mimmi Rönnqvist 
Eva Svedmark 
Beatrice Wallgren 
Susanne Vikström 
Birgitta Wilhelmsson 

Frånvarande 
Andreas Hollmer  
Ann-Louise Silfver  


