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Utbildningsstrategiska rådet – minnesanteckningar 
 

Ärende  Kommentar 

1.    Ordförande öppnar mötet Heidi Hansson öppnar mötet och hälsar välkommen, 
särskilt välkommen till Alexander Haraldh som till 
hösten efterträder Mimmi Rönnqvist som representant 
för Umeå studentkår. Presentationsrunda. 

2.    Föregående mötes minnesanteckningar Heidi Hansson går igenom föregående mötes 
minnesanteckningar. 
 
Heidi Hansson informerar med anledning av den tidigare 
diskussionen som förts om angivande av obligatoriska 
litteratur i kursplaner. Studentkårerna har framfört att de 
inte har något att invända mot att obligatorisk 
kurslitteratur anges. Mallen för kursplaner kommer att 
anpassas efter detta.  
 
Ad acta. 

3.    Kartläggning av universitetets 
studievägledarfunktion 

Maria Söderholm presenterar resultatet av 
Studentcentrums kartläggning av Umeå universitets 
studievägledarfunktion. Kartläggningen utgör ett 
underlag i det kommande arbetet med att revidera 
dokumentet Mål och lokala föreskrifter för 
studievägledning. 
 
USSR diskuterar styrdokumentets status samt hur det 
följs upp. USSR lyfter också frågan om dagens 
studentgrupper och om det finns behov av en annan typ 
av studievägledningspraktik än tidigare. I så fall, vilken 
kompetens behöver personer med studievägledaruppdrag 
och hur kan de erhålla den kompetensen? USSR framför 
också att sammansättningen av Studentcentrums 
referensgrupp bör ses över inför det fortsatta arbetet. 
 
USSR ber att få diskutera resultatet av kartläggningen 
inom sina respektive verksamheter för att därefter kunna 
återkoppla med synpunkter. Maria Söderholms 
presentation vidarebefordras till USSR via Åsa Rudehäll. 

4.    Arbetsgrupp för breddad rekrytering och 
ökad genomströmning – kort 
återrapportering 

Arbetsgruppen har haft två möten. Henna Harinen 
informerar kort om de diskussioner som förts.  

5.    Regeringens referensgrupp för ökad 
genomströmning i högskolan och 
fribeloppet inom studiemedelssystemet 

Torkel Molin är Umeå universitets representant i 
regeringens referensgrupp för ökad genomströmning i 
högskolan och fribeloppet inom studiemedelssystemet. 
Torkel Molin informerar om de diskussioner som förts 
om hur det genom studiemedelssystemet kan skapa 
incitament för att öka genomströmningen. 
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6.    Ansvar för studenter med särskilda behov 
vid tentamen 

Heidi Hansson informerar om ansvarsfördelning för 
studenter med särskilda behov vid tentamen. För 
ytterligare information hänvisas till styrdokumentet 
Handläggningsordning för stöd till studenter med 
funktionsnedsättning. 
 
USSR föreslår att Universitetsservices enhetschef Lena 
Bohlin bjuds in på ett kommande möte för att diskutera 
denna och andra relaterade frågor. 

7.    Förslag på reviderad Fakir samt tillhörande 
mall för ansökan om inrättande av program 
och huvudområde 

Åsa Rudehäll redogör för förslaget på reviderad 
handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in 
eller avveckla kurs, program, huvudområde eller lokal 
examensbeskrivning (Fakir) samt tillhörande mall 
”Kvalitetskrav för utbildning”. 
 
USSR föreslår ett antal justeringar. Åsa Rudehäll 
uppdras att sammankalla utbildningsledarna för att 
färdigställa ett förslag som därefter kan remitteras. 

8.    Tränarprogrammet Heidi Hansson informerar om att ärendet återkommer till 
USSR på nästa möte. 

9.    Inrättande av Hälso- och sjukvårdexamen Nils Eriksson informerar om det förestående inrättandet 
av Hälso- och sjukvårdexamen. 

10.    Revidering av kandidatprogram i biblioteks- 
och informationsvetenskap 

Nils Eriksson föredrar ärendet. 
 
USSR tillstyrker förslaget om att revidera kandidat-
programmet i biblioteks- och informationsvetenskap. 

11.    Inrättande av huvudområde och 
utbildningsprogram på avancerad nivå 
(magisterexamen): Miljövetenskap 

Fredrik Georgsson föredrar ärendet. 
 
USSR tillstyrker förslaget om att inrätta huvudområde 
och utbildningsprogram på avancerad nivå i 
miljövetenskap. 

12.    Uppföljning och implementering av 
kvalitetssystemet 
 
a) Nybörjarenkäten 2017 samt 
Studiebarometern 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Pågående utbildningsutvärderingar 
 
 
 

 
 
 
a) Nils Eriksson informerar. Rapport för Nybörjarenkät 
2017 är i princip färdig. Ett möte för planering av 
Studiebarometern 2018 hölls förra veckan. Det finns 
önskemål från olika håll om ett utökat antal frågor. NTK 
vill att Studiebarometern ska erbjudas alla studenter 
(förutom nybörjarna). Heidi Hansson föreslår att 
nödvändiga revideringar av frågebatteriet i 
Studiebarometern 2018 görs, men att enkäten i övrigt 
genomförs såsom tidigare år. Inför kommande års 
enkäter bör en översyn av samtliga centrala 
studentenkäter i kvalitetssystemet göras. USSR 
tillstyrker förslaget. 
 
b) Birgitta Wilhelmsson informerar. Lärarhögskolan 
lämnade in självvärderingar för pågående utvärderingar 
den 24 maj. Tidsplanering och arbetsmodell ska ses över 
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c) Kvalitetsrapport – återkoppling från 
universitetsstyrelsens sammanträde 

inför kommande utvärderingar. UKÄs upptaktsmöte för 
ämneslärarutbildningarna hålls i slutet av september. 
c) Heidi Hansson informerar om den kvalitetsrapport 
som presenterades för universitetsstyrelsen den 8 juni. 

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

Fredrik Georgsson föredrar ärendet.  
 
USSR tillstyrker förslaget om att integrera hand-
läggningsordningen för kursutvärderingar i aktivitet 3 i 
kvalitetssystemet. USSR avstyrker förslaget om att 
stryka aktivitet 4 (Programutvärderingar) som särskild 
aktivitet i kvalitetssystemet. USSR tillstyrker dock 
förslaget om att avveckla handläggningsordningen för 
kurs- och programutvärderingar. 
 
USSR tillstyrker förslaget om att integrera 
handläggningsordningen för nationella examensmål i 
aktivitet 5 kvalitetssystemet. USSR tillstyrker därmed 
förslaget om att avveckla handläggningsordningen för 
nationella examensmål. 
 
USSR tillstyrker att kvalitetssystemet med tillhörande 
bilagor går ut på remiss efter sommaren. 

14.    Lärplattform(ar) Umu Eva Svedmark informerar om de lärplattformar som 
används vid Umeå universitet. Cambro är en plattform 
som inte längre utvecklas i den utsträckning som krävs 
medan Moodle fortsätter att utvecklas. Det finns även 
andra alternativ än de som används av Umeå universitet. 
Frågan är vilka lärplattformar universitetet framgent bör 
satsa på. 
 
USSR uppdrar till UPL att ta formera en arbetsgrupp 
som bereder ärendet och återkopplar till USSR.  

15.    Pedagogiskt meriterade och excellenta 
lärare 

Heidi Hansson informerar om de diskussioner som förs 
om hur nytillkomna pedagogiskt meriterade och 
excellenta lärare ska firas. Heidi Hansson informerar 
också om förslaget att engagera pedagogiskt meriterade 
och excellenta lärare under Kunskapsveckan. 
 
USSR föreslår att ärendet bereds vidare av 
Högskolepedagogiska nämnden. 

16.    Visions- och strategiarbete Heidi Hansson informerar om att framtagandet av Umeå 
universitets nya vision och strategi kommer att vara ett 
viktigt arbete för USSR under hösten. 

17.    Datum för USSRs möten våren 2019. Heidi Hansson informerar om att mötesplanering för 
våren 2019 pågår. En Doodle kommer att skickas ut 
inom kort. 

18.    Avtackning av studentrepresentanter Samtliga nu sittande studentrepresentanter har anmält 
förhinder till dagens möte. Heidi Hansson vill i deras 
frånvaro ändå framföra ett stort tack för deras värdefulla 
insatser i USSR. 
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Närvarande 
Heidi Hansson, ordf  
Ann-Catrine Eriksson  
Nils Eriksson,  
Fredrik Georgsson 
Alexander Haraldh 
Henna Harinen 
Kristina Lejon 
Anna Lindqvist 
Per Lindström 
Torkel Molin 
Åsa Rudehäll, sekr 
Ann-Louise Silfver  
Sara Sjöstedt de Luna 
Eva Svedmark 
Susanne Vikström 
Birgitta Wilhelmsson 

Frånvarande 
Andreas Hollmer  
Hanna Mellberg 
Mimmi Rönnqvist 
 

 


