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Utbildningsstrategiska rådet – minnesanteckningar 
 

Ärende  Kommentar 

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

2.!  Föregående mötes minnesanteckningar Heidi Hansson informerar om att frågan om Campus 
Mental Health återkommer till USSR. 
 
Ad acta. 

3.!  Revidering av regler för läsårets förläggning 
(terminstider) samt undervisningsfria dagar 

Carl Larsson, Planeringsenheten, föredrar ärendet. 
Revidering pågår av regler för läsårets förläggning samt 
undervisningsfria dagar. 
 
USSR ber Carl Larsson att se över formuleringen om 
undantagsbestämmelse avseende undervisningsfria dagar 
samt undersöka i vilken mån det går att hänvisa till andra 
styrdokument, till exempel UmUs regler för praktik och 
VFU.  

4.!  Revidering av Handläggningsordning för 
program- och kursutvärderingar samt 
revidering av Regler för studentinflytande 

Carl Larsson, Planeringsenheten, och Thomas 
Wahlström, Studentcentrum, föredrar ärendet. 
 
Regler för studentinflytande: USSR föreslår vissa 
justeringar i texten. USSR förespråkar också att 
dokumentet om möjligt komprimeras, till exempel 
genom att i vissa fall göra hänvisningar till lagtext. 
 
Handläggningsordning för program- och 
kursutvärderingar: USSR föreslår vissa justeringar i 
texten. USSR påpekar särskilt att kursutvärderingarnas 
syfte ska vara att utvärdera, inte att säkerställa 
(lärandemål). 
 
USSR diskuterar rutiner kring tillgängliggörandet av 
kursutvärderingar. USSR uppdrar åt Fredrik Georgsson 
och Åsa Rudehäll att föra en dialog med 
Kommunikationsenheten om hur detta kan ske så att det 
uppfyller kvalitetssystemets behov. 
 
Styrdokumenten kommer att gå ut på intern remiss under 
våren i anslutning till att aktiviteterna i det 
sammanhållna kvalitetssystemet finns formulerade. 

5.!  Arbetsgrupp för högre genomströmning och 
brett deltagande – diskussion om uppdrag 

Heidi Hansson informerar om den arbetsgrupp för högre 
genomströmning och brett deltagande som ska tillsättas. 
USSR diskuterar vad arbetsgruppens uppdrag bör 
omfatta. 
 
USSR rekommenderar att arbetsgruppen får ett ramverk 
för uppdraget och att den har frihet att föreslå justeringar 
inom det ramverket. 
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En anmodan om att nominera personer till arbetsgruppen 
kommer att skickas ut till kanslicheferna samt 
kårdordförandena. 

6.!  PAUS  

7.!  Uppföljning och implementering av 
kvalitetssystemet 
 
a) Audit Lärarhögskolan 
 
 
 
 
b) Audit 2018 
 
 
 
c) Information om UKÄs nya vägledningar  
 
 
 
d) Återkoppling från UKÄs 
återföringskonferens 7 mars 
 
 
 
 
 
 
e) Fakultetsdialoger med olika teman 
 
 
 
 
 
 
 
f) Temaseminarium hållbar utveckling 
 
 
 
 
 
g) Återkoppling från Arbetsgruppen för 
sammanhängande kvalitetssystem  

 
 
 
a) Nils Eriksson informerar. En rapport är överlämnad 
för synpunkter till Lärarhögskolans ledning. Heidi 
Hansson kommer att träffa Lärarhögskolan för att föra en 
diskussion om rapporten. 
 
b) Heidi Hansson informerar. Auditen som inleds 2018 
ska omfatta en förvaltningsenhet, UPL eller UB. USSR 
ber Heidi Hansson att återkomma med ett förslag. 
 
c) Åsa Rudehäll informerar om att UKÄ har publicerat 
nya vägledningar för lärosätesgranskningar och 
utbildningsutvärderingar. 
 
d) Heidi Hansson och Åsa Rudehäll har deltagit i UKÄs 
återföringskonferens om utvärderingen av hållbar 
utveckling i utbildning. Bland annat diskuterades formen 
för tematiska utvärderingar, för- och nackdelar med 
omdömen, hur lärosäten kan samverka kring vissa 
gemensamma frågor och hur studenternas engagemang i 
hållbarhetsfrågor bättre kan tas tillvara. 
 
e) Heidi Hansson informerar. Kvalitetsfrågor kommer att 
vara en särskild del av de fakultetsdialoger som hålls 
under våren. Därutöver planeras att det i en 
fakultetsdialog på våren och i en på hösten ska ingå 
särskilda teman, till exempel jämställdhet. Universitets-
ledningen kommer även att ha en dialog om kvalitets-
frågor med studentkårerna. 
 
f) USSR har tidigare föreslagit att ett seminarium på 
temat hållbar utveckling i utbildning ska anordnas för 
universitetets anställda. USSR ger Susanne Vikström, 
Eva Svedmark och Nils Eriksson i uppdrag att föreslå 
när och hur ett sådant seminarium skulle kunna 
genomföras. 
 
Ann-Louise Silfver informerar. Arbetsgruppen har gjort 
en genomlysning av systemet och ställt det mot UKÄs 
nya vägledning för lärosätesgranskningar. 
Arbetsgruppens uppfattning är att när kvalitetssystemets 
aktiviteter, UmUs verksamhetscykel samt regelverk och 
rutiner ingår som delar av UmUs totala kvalitetssystem 
finns en god matchning mot UKÄs bedömningsgrunder. 
Arbetsgruppen ser ett behov av att UmU utarbetar 
definitioner av vissa centrala begrepp, t ex 
forskningsanknytning, jämställdhet och 
internationalisering. Arbetsgruppen ser ett behov av en 
starkare koppling mellan kvalitetssystemet och 
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universitetets stödfunktioner. Arbetsgruppen har även 
diskuterat eventuellt behov av mallar. FOSTRA 
informeras kontinuerligt av arbetsgruppens ordförande. 

8.!  Internationaliseringsstrategi Ingrid Svensson, enhetschef för International Office, 
informerar om delbetänkandet En strategisk agenda för 
internationalisering som utredaren Agneta Bladh nyligen 
har överlämnat till regeringen. USSR diskuterar olika 
aspekter som ingår i utredningen. 
 
Ingrid Svensson går också igenom ett antal frågor där 
International Office kan förse universitetsledningen med 
underlag. Ingrid Svensson tar gärna emot USSRs 
återkoppling på vilka frågor som ska prioriteras. 
 
Heidi Hansson informerar om universitetsledningens 
diskussioner om hur UmU avseende internationalisering 
kan stärka kopplingen mellan starka forskningsområden 
och utbildning. 
 
Mimmi Rönnqvist ser gärna att International Office 
kontaktar studentkårerna för en diskussion om 
internationaliseringsfrågor. 

9.!  Etikprövning en översyn av reglerna om 
forskning och hälso- och sjukvård  

USSR diskuterar och kommer överens om att göra ett 
från USSR gemensamt medskick till remissen enligt 
nedan:  
 
Examensarbeten på kandidat- och magisternivå är inte att 
betrakta som kvalificerad forskning som därmed skulle 
kräva etikprövning. Examensarbeten ingår i utbildningen 
och syftar till att studenter i ett utbildningssammanhang 
prövar metodologiska verktyg (såväl metoder och 
teorier) i ett lärandesyfte. Som en del i detta arbete ingår 
att göra etiska ställningstaganden vilka ska framgå i 
uppsatsen. 
  
Att kräva att utbildningsinslag ska etikprövas enligt 
samma principer som kvalificerad forskning är därmed 
inte rimligt. 
  

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

Heidi Hansson går igenom vissa frågor som USSR 
behandlat under åren 2016-2017. För ett antal ärenden 
noteras fortsatt arbete eller behov av uppföljning. Heidi 
Hansson ansvarar för att så sker. 

11.!  Tentamensservice 
 

Ann-Catrine Eriksson har haft möte med 
Tentamensservice om rutinerna kring tentamen. 
Tentamensservice har utlovat åtgärder och att 
återkoppling sker under våren.  

 
 

Närvarande 
Heidi Hansson, ordf  
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Ann-Catrine Eriksson  
Nils Eriksson 
Andreas Hollmer  
Kristina Lejon, t o m punkt 5 
Per Lindström 
Torkel Molin 
Åsa Rudehäll, sekr 
Mimmi Rönnqvist 
Ann-Louise Silfver  
Eva Svedmark 
Susanne Vikström 

Frånvarande 
Fredrik Georgsson 
Henna Harinen 
Anna Lindqvist 
Sara Sjöstedt de Luna 
Hanna Mellberg 
Birgitta Wilhelmsson 
 
 

 


