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Utbildningsstrategiska rådet – minnesanteckningar 
Ärende  Kommentar 

1.  Ordförande öppnar mötet. Kort genomgång 
av planeringsdagarnas program. 

Heidi Hansson öppnar mötet. 

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

3.  Kursklassificering Få ärenden kommer till Kursklassificeringsrådet sedan 
de nya reglerna för kursklassificering togs i bruk. Heidi 
Hansson lyfter frågan om ett separat kursklassificerings-
råd behövs eller om rådets uppgifter kan övertas av 
USSR. 
 
USSR föreslår att Kursklassificeringsrådet kvarstår och 
att två mötestider per år fastställs och kommuniceras i 
god tid. USSR återkommer med förslag på när dessa 
möten bör förläggas. 

4.  Behov av IT-stöd IT-rådet har bett USSR inkomma med önskemål om IT-
stöd och -satsningar. USSR föreslår att infrastruktur för 
lärande är en fråga som kan föras till IT-rådet. Eva 
Svedmark framför att UPL önskar en plats i rådet. Heidi 
Hansson föreslår att Eva Svedmark kontaktar 
universitetsdirektören om detta.  
 
Eva Svedmark informerar om arbetet med framtida 
lärplattform vid Umeå universitet. Cambro är på 
utgående inom de närmaste åren då det inte längre 
uppdateras. Flera andra svenska lärosäten har 
lärplattformen Canvas vilket skulle kunna vara ett 
alternativ för Umeå universitet. USSR förordar att frågan 
beslutas av IT-rådet baserat på underlag från UPL. 

5.  Uppföljning och implementering av 
kvalitetssystemet 
 
a) Audit UPL 
 
 
 
 
 
b) UKÄs pågående granskningar av ämnes-
lärarutbildningarna – lägesrapport från 
Lärarhögskolan 
 
 
 
c) Lärarhögskolans åtgärdsplan med 
anledning av audit 
 

 
 
 
a) Heidi Hansson presenterar förslag på auditgrupp: 
Kristina Lejon (ordf), Per Höglund, Helen Strömberg, 
Peter Lexelius, Gunvor Larsson Torstensdotter (LiU), 
Fredrik Georgsson, Åsa Rudehäll samt en student. USSR 
tillstyrker förslaget. 
 
b) Birgitta Wilhelmsson informerar om Lärarhögskolans 
arbete med UKÄs granskning av ämneslärar-
utbildningarna (samhällsvetenskap, svenska, matematik, 
idrott och hälsa, bild samt musik). UKÄs upptakt hölls 
den 26 sept, den 6 dec ska självvärderingarna senast 
lämnas in, UKÄ fattar beslut i nov 2019. 
c) Anna Lindqvist informerar om hur Lärarhögskolans 
arbetat med sin åtgärdsplan med anledning av fjolårets 
audit. Några exempel: LH har implementerat årliga 
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 institutionsdialoger och mötesplatser/temadagar för 
personer involverade i lärarutbildningarna. LH arbetar 
med att tydliggöra ansvarsfördelningen för 
kvalitetsfrågor. Olika styrdokument ses över. Dialogen 
med programrådsordförandena ska förtätas. 
Arbetssituationen för utbildningsledare på kansliet ska 
ses över. Beställarmodellen ska ses över av en extern 
bedömare.  

6.  Översyn av huvudområden Nils Eriksson informerar om att arbetsgruppen som har 
haft i uppdrag att se över universitetets huvudområden 
nu har slutfört sitt arbete. Ett fåtal huvudområden 
kommer troligtvis att avvecklas. 

7.  Information om eventuella planerade 
förändringar i utbildningsutbud 

För närvarande inga planerade förändringar som är av 
relevans för USSR. 

8.  Inrättande av utbildning 
 
a) Inrättande av utbildningsprogram: 
Magister-program i medie- och 
kommunikationsvetenskap 
 
b) Inrättande av huvudområde: Kreativt 
skrivande 

Ann-Catrine Eriksson föredrar ärendet. 

a) USSR tillstyrker förslaget om att inrätta Magister-
program i medie- och kommunikations-vetenskap. 

b) USSR tillstyrker förslaget om att inrätta huvud-
området Kreativt skrivande.  

9.  Uppdrag om att etablera en 
kunskapsplattform för artificiell intelligens 

Sara Sjöstedt de Luna informerar om regeringens 
kompetensutvecklingsinsats inom artificiell intelligens, 
AI. Sju lärosäten, bl a Umeå universitet, har fått ta del av 
denna insats. Med kompetensutvecklingsinsats avses 
utveckling av kurser på högskolenivå inom AI. Dessa 
och andra aktiviteter ska synliggöras via en 
kunskapsplattform på webben. Umeå universitet har 
tilldelats 2,5 Mkr för år 2018 och lika mycket för år 
2019. En arbetsgrupp som leds av Helena Lindgren, 
datavetenskap, och som har representation från samtliga 
fakulteter har tillsatts. En aktivitetsplan för 2018 har 
tagits fram. Planering av aktiviteter och budget för 2019 
inleds inom kort. 
 
För ytterligare information, se umuais.cs.umu.se 

10.  GDPR Nils Eriksson lyfter frågan om konsekvenserna av GDPR 
för utbildning och undervisning. Han menar att texter 
som ligger på Aurora är alltför generella för att de ska 
fungera som ett konkret stöd för institutioner och 
programråd, studierektorer och lärare. Det finns ett 
behov av guidelines eller liknande som kan fungera som 
ett direkt stöd i verksamheten.  
 
Heidi Hansson uppdrar åt Nils Eriksson att tillsammans 
med utbildningsledarna och i samråd med 
universitetsjuristen utarbeta det material som behövs.  
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1. Ann-Catrine Eriksson  
2. Nils Eriksson 
3. Fredrik Georgsson 
4. Heidi Hansson  
5. Alexander Haraldh  
6. Henna Harinen  
7. Anna Lindqvist  
8. Per Lindström 
9. Kristina Lejon 
10. Sara Sjöstedt de Luna  
11. Max Malmer 
12. Åsa Rudehäll 
13. Eva Svedmark  
14. Susanne Vikström 
15. Birgitta Wilhelmsson 

 


