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Utbildningsstrategiska rådet – minnesanteckningar
Ärende

Kommentar

1.

Ordförande öppnar mötet

Heidi Hansson hälsar välkommen och öppnar mötet.
Särskilt välkommen hälsas tillträdande prodekan Marlene
Johansson Falck som gästar USR idag.

2.

Föregående mötes minnesanteckningar

Ad acta.

3.

Regional samverkan om
kompetensförsörjning

Katarina Henriksson föredrar ärendet.
Heidi Hansson och Hans Wiklund har initierat uppdraget
att vidareutveckla Umeå universitets arbete med regional
kompetensförsörjning.
Följande utvecklingsområden har identifierats:
•
•
•

Förtydliga universitets förhållningssätt och
ambition avseende den regionala
kompetensförsörjningen.
Definiera en process för hantering av
inkommande förfrågningar och egna initiativ.
Arrangera workshops och dialoger för
erfarenhetsutbyte och för att visa på goda
exempel.

USR instämmer i stort med den föreslagna ambitions/målformuleringen för Umeå universitets bidrag till den
regionala kompetensförsörjningen.
USR instämmer i förslaget om återkommande
avstämningar i USR av frågor relaterade till regional
kompetensförsörjning.
USR betonar vikten av tydliga externa kommunikationsoch informationsvägar. Det måste vara enkelt för
potentiella studenter att på webben filtrera fram vilka
distansutbildningar som ges av Umeå universitet.
USR önskar återkomma frågan om arbetsmodell för
beredning av förfrågningar och kommunikation av arbetet
med regionala kompetensförsörjningsfrågor efter att ha
diskuterat den på respektive fakultet/LH.
4.

UHR-projekt. Kvalitet och genomströmning
i distansutbildning. Diskussion om
kommande utlysning. https://distans.uhr.se/

Planeringsenheten

Eva Svedmark har tidigare informerat om UHR:s projekt
Kvalitet och genomströmning i distansutbildning där hon
ingår i den nationella arbetsgruppen. I höst kommer en
utlysning som syftar till att främja lärosätenas
organisatoriska förutsättningar för ökad kvalitet och
genomströmning i distansutbildning.
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Claire Englund informerar om organisatoriska faktorer
som i forskningen har identifierats främja kvalitet i
distansutbildning ur ett universitets-, lärar- och
studentperspektiv.
5.

Inför prioritering av IT-relaterade behov
budgetåret 2023

Ali Foroutan-Rad och Niklas Lundgren föredrar ärendet.
Dagens ärende ska ses som information och som en del i
utvecklingen av processen för att prioritera gemensamma
IT-relaterade behov. Syftet är att USR i ett tidigare skede
ska få information och därmed längre tid att överlägga
inför den skarpa prioriteringen.
USR noterar och uppskattar informationen.

6.

Prioritering av strategiska satsningar

Per Ragnarsson och Carl Larsson deltar. Per Ragnarsson
inleder med att informera kort om den fortsatta processen.
USR prioriterar sedan bland de förslag på insatser som
inkommit från fakulteter och Lärarhögskolan. USR
uppdrar åt Åsa Rudehäll att efter samråd med Heidi
Hansson skicka in prioriteringarna som underlag till
universitetsledningens fortsatta arbete.

7.

Information från Antagningsrådet och
Examensrådet

Nils Eriksson informerar. Universitetsstyrelsen har
beslutat att avsteg från gängse urvalsgrunder tas bort från
antagningsordningen fr o m 1 oktober 2021.

8.

Information om planerade förändringar i
utbildningsutbud

Samhällsvetenskapliga fakulteten: Revidering av
utbildningsplaner för Turismprogrammet samt
Samhällsplanerarprogrammet pågår. Inrättande av polisiärt
arbete på avancerad nivå och magisterprogram i polisiärt
arbete sker till hösten.

9.

Förslag på seminarium

Ann-Catrine Eriksson uppmärksammar USR på att det
förekommer svåra studentfall där studenter uppträder
aggressivt och/eller ibland hotfullt mot såväl varandra som
mot personal. Problemet har diskuterats bland
utbildningsledarna och dessa föreslår nu ett seminarium på
detta tema. Seminariet bör rikta sig till samtliga kategorier
av medarbetare. En möjlighet kan vara att bjuda in Jakob
Carlander, författare till boken Möta människor med
rättshaveristiskt beteende: handbok för yrkesverksamma.
USR tillstyrker förslaget och ber Heidi Hansson att ta
önskemålet vidare till Personalenheten.

10.

Uppföljning och implementering av
kvalitetssystemet
a) Erfarenheter av UKÄ:s andra platsbesök
18-20 maj

Planeringsenheten

a) Heidi Hansson tackar samtliga i USR som deltog i
UKÄ:s platsbesök. Heidi Hansson, Fredrik Georgsson och
Åsa Rudehäll har utbytt erfarenheter av UKÄ:s platsbesök
med Linköpings universitet, Liu. Umeå universitet hade
tre fördjupningsspår jämfört med Linköpings fyra. Liu
försåg bedömargruppen med ca 200 dokument jämfört
med Umu:s ca 70.
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b) SUHF:s Förslag till förändring av
bedömningsområden av lärosätenas
kvalitetssäkringsarbete inom utbildning

b) Åsa Rudehäll informerar kort om SUHF:s förslag till
förändring av bedömningsområden av lärosätenas
kvalitetssäkringsarbete inom utbildning som nu är på
remiss. Förslaget innebär bland annat en minskning av
bedömningsområden från sex till två och en minskning av
bedömningsgrunder från 19 till åtta, bland annat för att
minska överlapp mellan bedömningsområdena.

11.

Analys av betyg före och efter pandemin

Fredrik Georgsson har analyserat och jämfört studenters
resultat före och under pandemin. Analysen visar att
prestationsgraden inte har sjunkit utan snarare ökat mellan
hösten 2019 och 2020. Inte heller har genomsnittsbetygen
sjunkit utan snarare ökat under det gångna pandemiåret.

12.

Övriga frågor

Heidi Hansson avslutar läsårets sista möte med att tacka
USR:s samtliga deltagare, i synnerhet de som i och med
detta möte avslutar sin mandatperiod i USR: Victoria
Glyssner, Eleonora Hedin, Anna Larsson och Torkel
Molin.

Närvarande
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ann-Catrine Eriksson
Nils Eriksson
Anna Fahlgren
Fredrik Georgsson
Heidi Hansson (ordf)
Eleonora Hedin
Anna Larsson
Kristina Lejon
Anna Lindqvist
Torkel Molin
Åsa Rudehäll (sekr)
Staffan Schedin
Ann-Louise Silfver
Sara Sjöstedt de Luna
Eva Svedmark
Birgitta Wilhelmsson

Frånvarande
1.

Victoria Glyssner

Planeringsenheten
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