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Utbildningsstrategiska rådet – minnesanteckningar 

 

Ärende  Kommentar 

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

2.  Information Heidi Hansson informerar om universitetets yttrande till 

SUHF angående rekommendationer om tolkning av DOS-

lagen vad gäller dess tillämpning på lärplattformar. 

3.  Föregående mötes minnesanteckningar Ad acta.  

4.  USR – rådets sammansättning Heidi Hansson påminner om att USR:s sammansättning 

regleras i styrdokumentet Strategiska råd vid Umeå 

universitet (under revidering). För USR anger 

styrdokumentet att ordinarie ledamöter är  

 

• ansvarig i universitetsledningen för utbildning på grund- 

och avancerad nivå (ordf), 

• ansvarig i resp. fakultetsledning/Lärarhögskolan för 

utbildning på grund- och avancerad nivå, samt  

• studenter  

 

Vidare anges att adjungering till rådens möten kan ske vid 

behov.  

 

Efter överenskommelse är en utbildningsledare per fakultet 

ständigt adjungerad till USR. Heidi Hansson har fått 

förfrågningar från fakulteterna om ytterligare adjungeringar. 

Studentkårerna har ibland också framfört önskemål om att 

vid förhinder kunna företrädas av suppleanter. 

 

Med hänsyn till rådets storlek samt behov av kontinuitet i 

sammansättningen, förespråkar Heidi Hansson att det även 

fortsättningsvis endast ska vara en adjungering per fakultet 

samt att rådets ledamöter inte ska kunna företrädas av 

suppleanter. I stället ber hon rådets deltagare att i högre grad 

verka för informationsöverföring inom respektive 

verksamhet. 

 

Frågan om adjungeringar och suppleanter kommer att 

förtydligas i det styrdokument för strategiska råd som nu är 

under revidering. 

5.  Information från Antagningsrådet och 

Examensrådet 

Ann-Catrine Eriksson informerar från Examensrådet. På 

önskemål av Lärarhögskolan kommer Examensrådet att göra 

en översyn av universitetets lokala examensordning. En 

arbetsgrupp kommer att tillsättas i hösten 2021. 

 

Nils Eriksson informerar från Antagningsrådet. 

Antagningsordningen har genomgått vissa justeringar. En 
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reviderad version kommer att fastställas på 

universitetsstyrelsens nästa sammanträde.   

6.  Information om planerade förändringar i 

utbildningsutbud 
Staffan Schedin informerar om att Teknisk-

naturvetenskaplig fakultet kommer att ansöka om att inrätta 

ett kandidatprogram i matematik.  

 

Nils Eriksson informerar om att Samhällsvetenskaplig 

fakultet kommer att ansöka om att inrätta magisterexamen i 

polisiärt arbete. 

 

Birgitta Wilhelmsson informerar om planer på att 

möjliggöra för yrkeslärarstudenter att gå vidare i sina 

studier. 

7.  Presentation av auditrapport  Ann-Catrine Eriksson, ordförande för den genomförda 

auditen av Samhällsvetenskapliga fakulteten, summerar 

resultatet av auditen och reflekterar över processen. 

 

Auditen av Samhällsvetenskapliga fakulteten är den första 

som genomförs i enlighet med det reviderade 

kvalitetssystemet. Vissa rutiner kan behöva förtydligas, t ex 

hur och till vem auditrapporten ska överlämnas och 

kommuniceras då den är färdig. 

 

På grund av pandemin genomfördes auditsamtalen digitalt. 

Ann-Catrine Eriksson menar att det fanns fördelar med ett 

digitalt rum jämfört med ett fysiskt möte där auditgruppen 

och deltagare lätt hamnar på varsin sida av ett bord, vilket 

skulle kunna ha en ogynnsam effekt på samtalet. Med 

digitala möten kan samtalen dessutom spridas mer över tid. 

En annan erfarenhet var att intervjupassen behöver vara 

längre.  

 

Samhällsvetenskapliga fakulteten kommer nu att identifiera 

vilka av auditgruppens rekommendationer den vill arbeta 

vidare med. USR ser fram emot att fakulteten återkopplar 

om detta vid ett senare möte. 

8.  Uppföljning och implementering av 

kvalitetssystemet 

 

a) Anvisningar för uppföljning av 

verksamhetsåret (kvalitetssystem) samt 

kvalitetsdialoger – återkoppling från 

fakulteterna och LH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Heidi Hansson informerar om att kvalitetsdialoger nu har 

genomförts med samtliga fakulteter samt Lärarhögskolan, 

Universitetsbiblioteket och Universitetsförvaltningen. 

Kvalitetsdialog med studentkårerna kommer att hållas i juni. 

 

Heidi Hansson ber om USR:s synpunkter, dels på 

dialogernas genomförande, dels på modellen med 

självskattningar av tre av kvalitetssystemets aktiviteter. 

 

Fakulteterna återkopplar att formen för dialogerna har 

utvecklats till det bättre över tid. Det behövs en god balans 

för att dialogerna ska bli såväl kvalitetsutvecklande som 

kvalitetssäkrande. Anvisningarna om vad som ska ingå i 

dialogen bör förtydligas så att fakulteterna/LH har större 

möjligheter att förbereda sig. Ett förslag är att dialogerna har 
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b) Inför UKÄ:s platsbesök 

sin utgångspunkt i utmaningar och utvecklingsområden 

snarare än styrkor för att på så vis i högre grad kunna bidra 

till kvalitetsutveckling på universitetsövergripande nivå. 

 

b) Fredrik Georgsson och Åsa Rudehäll informerar om att 

förmöten nu är genomförda med samtliga fyra 

utbildningsmiljöer som kommer att delta vid UKÄ:s 

platsbesök den 18-20 maj. 

9.  Etiska riktlinjer Anna Larsson föredrar ärendet. Umeå studentkår har under 

en tid observerat ett högt antal studentfall gällande 

bemötande från lärare till student. Umeå studentkår vill 

därför initiera en diskussion med USR om ett införande av 

etiska riktlinjer vid Umeå universitet. Riktlinjerna skulle 

vara ett komplement till universitetets värdegrund och bl a 

syfta till att vara ett stöd för organisationen genom att t ex 

synliggöra olika maktpositioner mellan lärare och studenter.  

 

USR välkomnar diskussionen men ställer sig tveksamt till 

att ytterligare styrdokument skulle lösa de problem som 

kåren lyfter. När det gäller dåligt bemötande förespråkar 

fakulteterna i stället direkt kommunikation med de 

institutioner och/eller personer det gäller. Fakulteterna 

uppmuntrar studenterna att informera respektive fakultet i de 

fall som där institutioner inte ger kårerna tillräcklig 

återkoppling. 

10.  Fördelning av medel till särskilda 

satsningar 

Heidi Hansson informerar. Den 21 april fastställde 

universitetsstyrelsen rektors förslag på strategisk inriktning 

och omfattningen av universitetets insatser för att ytterligare 

stärka forskning och utbildning. Satsningen gäller perioden 

2021—2025 och omfattar totalt 315 miljoner kronor. 

Insatserna rör åtta övergripande områden som utgår från 

universitetets vision. 

 

Heidi Hansson aviserar att USR behöver ta ställning till och 

prioritera den del av satsningen som ännu ej är beslutad och 

som berör utbildning och pedagogisk utveckling. Detta 

kommer att ske vid ett extra insatt USR den 26 maj kl 15.30-

17. Underlag kommer att distribueras inom kort. 

11.  Utbildningsutbud vid Umeå universitet Fredrik Georgsson inleder ärendet. USR diskuterar därefter 

olika frågor som rör universitetets utbildningsutbud, 

söktryck, marknadsföring, benämning av utbildningar samt 

sommarkurser. 

12.  Övriga frågor 

 

a) Fördelning av distansutbildningsmedel 

för 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Heidi Hansson informerar om de medel (5 mnkr) som 

Umeå universitet tilldelats år 2022 för att förstärka 

distansutbildning. Hon föreslår att medlen inte fördelas i 

enlighet med ordinarie fördelningsnycklar som en del av 

rektors detaljbudget utan i stället genom ett separat beslut i 

början på hösten 2021. Detta för att ge fakulteterna mer tid 

att via en utlysning identifiera goda förslag på hur medlen 

ska användas.  
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b) Projekt gällande kvalitet i distans-

utbildning 

 

 

 

 

 

c) Revidering av handläggningsordningar 

 

 

 

USR instämmer i Heidi Hanssons förslag och 

rekommenderar vidare att ansökningar från individer eller 

lärarlag skickas till Planeringsenheten via fakulteterna samt 

att USR genomför det slutliga urvalet av ansökningar. 

 

b) Eva Svedmark informerar om att hon har utsetts att ingå i 

en arbetsgrupp som under UHR:s ledning ska arbeta med ett 

projekt med fokus på kvalitet i distansutbildning. Under 

projektets första år ska olika kvalitetsfaktorer kartläggas. År 

två sker en utlysning av medel Eva Svedmark söker nu 

person/-er som kan arbeta med kartläggningen och ber USR 

höra av sig med förslag på lämpliga personer att tillfråga.  

 

c) Nils Eriksson efterfrågar en revidering av 

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller 

avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller 

avveckla huvudområden och bilaga 2 i Kvalitetssystem för 

utbildning. Detta för att uppnå ökad tydlighet och bättre 

överensstämmande.  

 

USR delegerar till gruppen utbildningsledare att utarbeta ett 

förslag på revidering. 

 

Närvarande 
1. Ann-Catrine Eriksson  

2. Nils Eriksson 

3. Anna Fahlgren 

4. Fredrik Georgsson 

5. Victoria Glyssner 

6. Heidi Hansson (ordf) 

7. Eleonora Hedin 

8. Anna Larsson 

9. Kristina Lejon 

10. Anna Lindqvist 

11. Torkel Molin 

12. Åsa Rudehäll (sekr) 

13. Staffan Schedin 

14. Ann-Louise Silfver 

15. Sara Sjöstedt de Luna  

16. Eva Svedmark 

17. Birgitta Wilhelmsson 
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