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Utbildningsstrategiska rådet – minnesanteckningar 
 

Ärende  Föredragande 

1.!  Ordförande öppnar mötet Heidi Hansson öppnar mötet och hälsar välkommen, särskilt 
välkommen till rådets nya ledamot, Hanna Mellberg, som 
ersätter Beatrice Wallgren som NTKs representant.  
 
Presentationsrunda. 

2.!  Föregående mötes minnesanteckningar Heidi Hansson går igenom föregående mötes 
minnesanteckningar. 
 
Ad acta. 

3.!  Remiss - Regler för utformning av 
kursplaner och kurslitteratur på grund- och 
avancerad nivå 

Förslag på reviderade regler för kurslitteratur på grund- och 
avancerad nivå samt utformning av kursplaner är på intern 
remiss. Heidi Hansson påminner fakulteterna och 
studentkårerna om att i sina remissvar lyfta sina eventuella 
synpunkter och behov när det gäller obligatorisk 
kurslitteratur och hur uppgifter om det förmedlas till UB. 

4.!  Arbetsgrupp för revidering av regler för 
utbildningsplanemall 

Åsa Rudehäll föredrar ärendet.  
 
Umeå universitets regler för utbildningsplanemallar är i 
behov av revidering. Thomas Wahlström, Studentcentrum, 
ska samordna arbetet och önskar att USSR utser en 
arbetsgrupp för ändamålet. Förslag på sammansättning är 2 
utbildningsledare, 1 studierektor, 1 studievägledare samt 1-2 
studentrepresentanter. Arbetet påbörjas hösten 2018. 
 
USSR föreslår att även 1-2 programansvariga ingår i 
arbetsgruppen (för ett yrkesprogram och ett 
kandidatprogram). 
 
Fakulteter/LH uppdras att nominera personer till 
arbetsgruppen. De nominerade ska vara tillfrågade om 
uppdraget. Nomineringar skickas till Åsa Rudehäll senast 
den 9 maj. Heidi Hansson utser därefter arbetsgruppen. 

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

Heidi Hansson informerar om arbetsgruppens uppdrag och 
att utbildningssamordnare Henna Harinen utsetts till 
arbetsgruppen ordförande. Heidi Hansson informerar också 
om att för Umeå universitets delmål om genomströmning 
föreslås Studentcentrums enhetschef Peder Tjäderborn ha 
det operativa ansvaret. 

6.!  Uppföljning och implementering av 
kvalitetssystemet 
 
a) Audit 2018 
 
 

 
 
 
a) Heidi Hansson föreslår att UPL blir föremål för audit år 
2018. USSR tillstyrker förslaget. 
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b) Temaseminarium hållbar utveckling 
 
 
 
 
 
c) Revidering av handläggningsordning 
(Fakir) 
 
 
 
 
 
d) Återkoppling fakultetsdialoger samt 
kårdialog 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Förslag – Råd för 
utbildningsutvärderingar 

b) Susanne Vikström informerar. Arbetsgruppen föreslår en 
serie med flera aktiviteter på temat hållbarhet där den första 
aktiviteten skulle vara ett temaseminarium, preliminärt i 
september. USSR tillstyrker förslaget och ber arbetsgruppen 
fortsätta planeringen. 
 
c) Åsa Rudehäll informerar om att handläggningsordningen 
”Fakir” är i behov av översyn, dels för att tydliggöra vissa 
delar, dels med anledning av det reviderade 
kvalitetssystemet. Åsa Rudehäll ber om att få skicka 
förslaget till utbildningsledarna för att få återkoppling innan 
förslaget går på remiss. 
 
d) Heidi Hansson ger kort återkoppling från 
fakultetsdialogerna med inriktning mot kvalitetsfrågor som 
universitetsledningen genomfört med fakulteterna/LH och 
studentkårerna. En särskild fråga som diskuterats med 
studentkårerna är hur kårerna och universitetet kan 
samarbeta bättre med introduktion av nya kårrepresentanter. 
Heidi Hansson informerar också om att det under hösten 
2018 kommer att hållas en fakultetsdialog med inriktning 
mot jämställdhet. 
 
e) Heidi Hansson föredrar förslaget om att inrätta ett Råd för 
utbildningsutvärderingar. USSR tillstyrker förslaget. USSR 
anser dock att det ska vara obligatoriskt för alla 
självvärderingar att passera rådet. USSR föreslår att rådet 
ska vara sammansatt av en fast kärna med ett antal personer 
i kombination med personer som kan ingå beroende på 
vilket behov av sakkunskap som råder under olika 
utvärderingsperioder. 

7.!  Revidering av utbildningsplan samt 
namnbyte av program (Tränarprogrammet) 

Kristina Lejon föredrar motiven till den medicinska 
fakultetens förslag till revidering av utbildningsplan samt 
namnbyte på program. 
 
Ann-Louise Silfver och Nils Eriksson redogör för den 
samhällsvetenskapliga fakultetens synpunkter på förslaget 
och den bakomliggande processen. 
 
USSR uppdrar åt den medicinska fakulteten att föra en 
dialog med Idrottshögskolan för att göra nödvändiga 
förtydliganden. Ärendet återkommer därefter till USSR. 
 
USSR återkommer till en diskussion om de olika 
principiella frågor som finns vid hanteringen av 
fakultetsöverskridande utbildningar.  

8.!  Förslag – Kvalitetssystem för utbildning på 
grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå 

Ett preliminärt förslag till reviderat kvalitetssystem har 
lämnats av arbetsgruppen. Fredrik Georgsson redogör för 
vilka utgångspunkter arbetsgruppen haft för sitt arbete och 
vad vilka förslag det hittills resulterat i. 
 
USSR ser i huvudsak positivt på såväl helhet som delar i det 
reviderade kvalitetssystemet. 
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I och med att arbetsgruppen avslutar sitt uppdrag vidtar 
fortsatt beredning i annan ordning innan förslaget remitteras. 

9.!  Kartläggning av nätstudenters studiemiljö 
 

Ann-Louise Silfver lyfter frågan om det finns intresse av!att 
göra en samordnad insats mellan fakulteterna och i 
samarbete med kårerna för att göra en kartläggning av 
nätstudenters studiemiljö. 
 
USSR noterar att intresse finns. Diskussion fortsätter på 
kommande möte. 

10.!  Kommande Punktum-utlysning 
!

Eva Svedmark informerar om den kommande Punktum-
utlysningen. Utlysningen syftar till att stimulera pedagogisk 
utveckling. Eva Svedmark framför förslaget om att denna 
gång göra en tematisk utlysning med inriktning mot digital 
examination, internationalisering och hållbar utveckling. 
 
USSR tillstyrker förslaget. 

11.!  Tentamensservice  
 

Ann-Catrine Eriksson återkopplar om de åtgärder som 
Tentamensservice vidtagit med anledning av de synpunkter 
som kommit från bland annat institutioner och studenter.  

12.!  YH-utbildningar 
 

Umeå kommun har lyft frågan om samverkan kring 
utformning och genomförande av YH-utbildningar.  
 
Heidi Hansson tar gärna emot fakulteternas/LHs inspel i 
frågan inför tvåpartsmötet som hålls mellan kommunen och 
universitetet nästa vecka. 

 
 

Närvarande 
Heidi Hansson, ordf  
Ann-Catrine Eriksson  
Nils Eriksson, fr o m punkt 7 
Fredrik Georgsson 
Henna Harinen 
Andreas Hollmer  
Kristina Lejon 
Anna Lindqvist 
Per Lindström 
Hanna Mellberg 
Torkel Molin 
Åsa Rudehäll, sekr 
Mimmi Rönnqvist 
Ann-Louise Silfver  
Sara Sjöstedt de Luna 
Eva Svedmark 
Susanne Vikström 
Birgitta Wilhelmsson 
 

 


