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Utbildningsstrategiska rådet – minnesanteckningar 

 

Ärende  Kommentar/åtgärd 

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

Presentationsrunda. 

2.  Föregående mötes minnesanteckningar Ad acta. 

3.  Antagningsstatistik Fredrik Georgsson presenterar höstens 

antagningsstatistik. Några slutsatser: 

 

• Ökningen av sökande under pandemiåren 

avmattad. 

• Distansutbildningar ökar i popularitet 

• Utbyggnaden av högre utbildning följer inte 

efterfrågan. 

• Umeå universitets antagning ökar inte lika 

mycket som andra lärosäten. 

• Ingen noterbar skillnad i åldersfördelning hos 

sökande under pandemiåren (nationellt). 

• Stor spridning i åldersfördelning mellan 

lärosäten och program. 

• Relativt få program står för söktrycket, en klar 

majoritet av programmen antar alla sökande 

(nationellt). 

• Stor spridning på meritvärden mellan lärosäten. 

• Viss koppling mellan prestationsgrad och 

meritvärde. 

4.  Arbetsmarknadsutsikter i norr Anita Prins, Arbetsförmedlingen, ger en nationell och 

lokal bild av den nuvarande arbetsmarknaden.  

Hon informerar också om Arbetsförmedlingens nya 

etableringskontor i Skellefteå som invigs den 9 

september. 

5.  Utbildningsutbud för livslångt lärande och 

klimatomställning – pågående uppdrag och 

satsningar 

Heidi Hansson informerar om nuläget för pågående 

uppdrag och satsningar på livslångt lärande.  

 

Hon visar exempel från andra lärosäten hur utbudet av 

utbildning för livslångt lärande exponeras på webben. 

Vid Umeå universitet har Kommunikationsenheten fått i 

uppdrag att se över detta. 

 

Heidi Hansson informerar också om att 

universitetsledningen kommer att följa upp 

fakulteternas/LH:s arbete med livslångt lärande i 

kommande verksamhetsdialoger. 

6.  Tvärvetenskaplig forskning och utbildning Efter ett studiebesök på Pufendorfinstitutet vid Lunds 

universitet har deltagarna i forskningsledarprogrammet 

ReaL 3 skickat ett förslag till rektor om att inrätta något 

https://www.pi.lu.se/pufendorfinstitutet
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liknande vid Umeå universitet. Rektor har gett 

Planeringsenheten i uppdrag att bereda frågan om vilka 

förutsättningar och behov som finns vid Umeå 

universitet. 

 

Anders Steinwall ber om USR:s syn på ett antal frågor: 

 

- Ser rådet ett potentiellt behov av någon form av 

ny satsning för att främja nydanande, 

tvärvetenskaplig forskning och/eller utbildning 

vid Umeå universitet? 

- Vad är viktigt att beakta i fortsatt arbete i 

frågan? 

 

USR uttrycker viss tveksamhet om ett nytt institut 

behövs. Kanske en satsning snarare kan starta försiktigt 

inom befintlig organisation. Utlysning av medel för att 

stimulera nydanande tvärvetenskapliga idéer kan vara en 

väg framåt. 

7.  EUI-ansökan Under sommaren utvärderades Umeå universitets 

ansökan tillsammans med åtta andra universitetet under 

namnet Across EU. Ansökan fick högt betyg men inte 

tillräckligt för att finansiering beviljades.  

 

Heidi Hansson informerar om att samarbetet mellan 

lärosätena fortsätter. I ett första steg ska årets ansökan 

utvärderas. I oktober kommer representanter från 

Université de Fribourg i Schweiz till Umeå universitet 

för att arbeta vidare med det centrum för utbildnings- 

och forskningssamarbete som lärosätena tillsammans 

ansvarar för inom projektet. 

 

USR föreslår att en förfrågan går ut till fakulteterna för 

att undersöka intresse för samarbete inom utbildning 

med andra partneruniversitet inom samarbetet. 

8.  Fortsatt arbete med breddad rekrytering Fakulteterna/LH redogör för hur de planerar för sitt 

fortsatta arbete med breddad rekrytering. 

 

Humanistiska fakulteten: Kommer att se över sin över 

kommunikation. Önskar stöd från Planeringsenheten 

med analysverktyget Bakgrund och framgrund. 

 

Lärarhögskolan: Planerar att fokusera på 

förskollärarutbildningen och grundlärarutbildningen med 

inriktning mot fritidshem.   

 

Medicinska fakulteten: Hämtar inspiration från det 

norska projektet Menn i helse. Ska diskuteras i 

fakultetens utbildningsstrategiska råd. 

 

Samhällsvetenskapliga fakulteten: Samarbete mellan 

studenter på studie- och yrkesvägledarutbildningen samt 

måltidsvetenskap planeras. Önskar öka användningen av 

analysverktyget Bakgrund och framgrund. Planerar även 

workshop tillsammans med Kommunikationsenheten. 
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Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten: planerar att 

prioritera två utbildningsprogram, eventuellt 

civilingenjörsprogrammet i datavetenskap samt ett 

högskoleingenjörsprogram och då fokusera särskilt på 

utbildningsmiljö kopplat till kön. 

9.  USR:s fortsatta arbete med Umeå 

universitets verksamhetsplan 2023-2025 

USR ansvarar för utveckling och uppföljning av ett antal 

aktiviteter i Umeå universitets verksamhetsplan 2023-

2025: 

 

1. Breddad rekrytering och breddat deltagande 

2. Förnyelse av utbildning och utbildningsutbud 

3. Hållbar utveckling i utbildning 

 

Heidi Hansson ber om USR:s syn på hur USR ska arbeta 

med dessa aktiviteter. USR förordar uppföljning i 

dialogform. USR rekommenderar också att, aveende 

punkten 2 ovan, kan ett särskilt fokus läggas på livslångt 

lärande. Möjligen bör en arbetsgrupp tillsättas för att 

arbeta vidare med frågan, t ex definition av begreppet 

och arbetsmarknadens behov. 

10.  Information om planerade förändringar i 

utbildningsutbud 

Samhällsvetenskapliga fakulteten: Samhällsplanerar-

programmet avser integrera hållbarhet i större 

utsträckning. Återkommer till USR på nästa möte 

11.  Information från Antagningsrådet och 

Examensrådet 

Inget att informera om från Antagningsrådet och 

Examensrådet. 

 

Närvarande  

1. Ann-Catrine Eriksson  

2. Nils Eriksson  
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7. Kristina Lejon  

8. Emanuel Lindberg 

9. Anna Lindqvist 
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11. Staffan Schedin 
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