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Utbildningsstrategiska rådet – minnesanteckningar 
 

Ärende  Kommentar 

1.    Ordförande öppnar mötet Heidi Hansson öppnar mötet och hälsar välkommen. 
Särskilt välkomnas de nya studentrepresentanterna Emil 
Nygren och Alexander Haraldh. 

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

3.    Tränarprogrammet På uppdrag av Heidi Hansson genomförde Ann-Catrine 
Eriksson och Tor Söderström under våren en utredning 
med en analys och bedömning av i vilken mån förslaget på 
reviderat tränarprogram är förenligt med Umeå 
universitets certifiering som Riksidrottsuniversitet. En 
rapport är avlämnad. 
 
Kristina Lejon informerar om hur arbetet fortskrider. En 
arbetsgrupp med representanter från den 
samhällsvetenskapliga och den medicinska fakulteten samt 
Idrottshögskolan är tillsatt för att samordna utvecklings-
arbetet. Målet är att ett reviderat Tränarprogram ska kunna 
starta hösten 2020. 

4.    Stipendieuppföljning 2018 Wasif Ali och John Molander, International Office, 
föredrar ärendet och informerar bland annat om 
utvecklingen av antalet avgiftsbetalande studenter och 
andelen stipendiater under de senaste åren. 
 
USSR tillstyrker International Office förslag på 
stipendieprocess, det vill säga att  
 
- Stipendietilldelningen samordnas fakultetsvis av en 
utbildningsledare som rangordnar samtliga ansökningar 
inom fakulteten.  
 
- Ett pilotförsök genomförs för att testa rutinen att ge 
stipendiebesked samtidigt som antagningsbesked.  
 
USSR önskar återkomma till diskussionen om rekrytering, 
marknadsföring och andra åtgärder för att öka antalet 
internationella studenter. 

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

Henna Harinen informerar. Arbetsgruppen har bland annat 
satt sig in i statistikverktyget Bak- och framgrund. 
Arbetsgruppen arbetar enligt strukturen åtgärder för 
rekrytering, mottagande, kvarvaro samt uppföljning. 
 
Arbetsgruppen återkommer med ett förslag på nästa USSR. 
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6.    Alumnverksamhet vid Umeå universitet Ingrid Svensson och Jessica Bergström Grahn informerar 
om International Offices internationella alumnverksamhet. 
De poängterar bland annat att det centrala systemstödet, 
Alumninät, för alumner avvecklas den 1 januari 2019. 
USSR diskuterar vilken funktion systemet har fyllt på 
programnivå och vilket behov av systemstöd det finns 
fortsättningsvis.  
 
Jessica Bergström Grahn informerar om att Emma Jones, 
alumnansvarig på KTH, besöker Umeå universitet den 3 
oktober. De i USSR som är intresserade att delta är 
välkomna att kontakta Jessica. 
 
USSR kommer att återkomma till frågan om hur 
alumnverksamheten kan integreras i och stärka 
kvalitetsarbetet vid Umeå universitet. 

7.    Bak- och framgrund Fredrik Georgsson demonstrerar Bak- och framgrund, ett 
uppföljningsverktyg som hämtar data från olika Ladok och 
SCB-register om studenter före, under och efter 
studietiden. Det innehåller bl a information om studenters 
bakgrund, boende, arbetsställe och yrkesval.  
 
USSR tycker att verktyget ser mycket intressant ut och 
förordar att Planeringsenheten får i uppdrag att bygga upp 
kompetens i Bak- och framgrund så att verktyget kan 
användas i planerings- och uppföljningsarbete. Heidi tar 
med sig frågan. 

8.    Uppföljning och implementering av 
kvalitetssystemet 
 
a) Studiebarometern 2018 
 
 
 
 
 
 
 
b) Revidering av Fakir – kort återkoppling 
 
 
 
 
 
 
c) Information om eventuella planerade 
förändringar i utbildningsutbud 
 
 

 
 
 
a) Nils Eriksson informerar. Arbetsgruppen har utarbetat 
ett reviderat förslag på Studiebarometer 2018 som i stort 
sett följer föregående års enkäter. Heidi Hansson kommer 
att fastställa förslaget. Enkäten kommer att distribueras i 
oktober. Nils Eriksson uppmuntrar fakulteterna och 
studentkårerna att sprida information om vikten av att 
studenter besvarar enkäten. 
 
b) Slutligt förslag på reviderad Fakir har utarbetats i 
samråd med utbildningsledarna. Åsa Rudehäll informerar 
om viktigare justeringar, t ex att USSR hädanefter ska få 
information om planerade förändringar i 
utbildningsutbudet tidigare i processen. Detta återkommer 
fortsättningsvis som en stående punkt på USSRs agenda.  
 
c) Fakulteterna informerar om inrättande av:  
- Program för civilt arbete,  
- Program på avancerad nivå i medie- och 
kommunikationsvetenskap,  
- Masternivå i huvudområde lingvistik (kommer även att 
inkludera allmän språkvetenskap och fonetik), samt  
- Huvudområde och utbildningsprogram på avancerad nivå 
i miljövetenskap.  
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9.    Regerings- och UKÄ-beslut: 
a) Fler vägar in i läraryrket 
 
 
 
 
 
 
 
b) Basåret förnyas 
c) Realisering av nya antagningsregler  
d) Utveckling av distansutbildning 
e) Tidpunkt för fastställande av kurs- och 
utbildningsplaner 

 
a) Birgitta Wilhelmsson informerar om Umeå universitets 
regeringsuppdrag om att leda arbetet med insatser som ska 
resultera i effektiva och ändamålsenliga utbildningsvägar 
till lärar- och förskollärarexamen. Redan under år 2018 
utdelas 12 mnkr för projektet. Projektet ska redovisas år 
2022. Birgitta Wilhelmsson tar gärna emot förslag på 
insatser som passar inom ramen för uppdraget. 
 
b-e) Heidi Hansson informerar kort om övriga regerings- 
och UKÄ-beslut.  
 

10.    Internat USSR – förslag på teman och 
diskussionsfrågor  

Förslag på teman och diskussionsfrågor skickas till Åsa 
Rudehäll. 

11.    Datum USSR, våren 2019 
 
16 jan, kl 9-12 
27 feb, kl 9-12 
4 april, kl 9-16   
15 maj kl 9-12 
19 juni kl 9-12 

USSR fastställer mötestider för USSR våren 2019.  

12.    Studenter med annat modersmål än 
svenska 

Behovet av stöd till studenter med annat modersmål än 
svenska har diskuterats tidigare på USSR. Birgitta 
Wilhelmsson lyfter att behovet fortfarande är aktuellt. 
Heidi Hansson tar med sig frågan. 

13.    Mottagning av nya studenter Heidi Hansson informerar om att färre deltagare än 
tidigare från studentkårerna har gått de utbildningar om 
mottagning av nya studenter som ges. Det finns en oro för 
hur det kan påverka mottagningen av nya studenter. Heidi 
Hansson ber samtliga i USSR att vara uppmärksamma på 
mottagningsarbetet så att det håller hög kvalitet. 

Närvarande 
Heidi Hansson, ordf  
Ann-Catrine Eriksson  
Nils Eriksson 
Fredrik Georgsson 
Alexander Haraldh 
Henna Harinen 
Kristina Lejon 
Per Lindström 
Torkel Molin 
Emil Nygren 
Åsa Rudehäll, sekr 
Ann-Louise Silfver  
Susanne Vikström 
Birgitta Wilhelmsson 

Frånvarande 
Anna Lindqvist 
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Max Malmer 
Sara Sjöstedt de Luna 
Eva Svedmark 


