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Utbildningsstrategiska rådet – minnesanteckningar 

 

Ärende  Föredragande 

1.  Ordförande öppnar mötet Ann-Louise Silfver som ersätter Heidi Hansson som 

ordförande för dagens möte hälsar välkommen och 

öppnar mötet. 

2.  Föregående mötes minnesanteckningar USR framför det positiva i att Anita Prins från 

Arbetsförmedlingen deltog vid förra USR. Det är 

önskvärt att med regelbundenhet även bjuda in andra 

organisationer, t ex Svenskt näringsliv och SACO. 

 

Ad acta. 

3.  Platsutveckling av Universum Cecilia Franzén och Richard Ohlsson föredrar ärendet. 

De önskar få USR:s syn på hur Umeå universitet ska 

använda och utveckla platsen Universum. 

 

USR är positivt till att Universum utvecklas till en 

mötesplats där framför allt studenter vill vistas. 

Inspiration kan exempelvis hämtas från 

Vardagsrummet i Humanisthuset. Utveckling av 

Universum bör ses som en möjlighet för att stärka 

bilden av Umeå universitet som ett campusuniversitet. 

USR framför också vikten av att lära av lära av tidigare 

satsningar som inte varit framgångsrika. 

4.  Strategier för livslångt lärande – USRs 

rekommendationer 

Åsa Rudehäll berättar kort om status för två uppdrag 

kopplade till livslångt lärande: 

 

Uppdrag att ta fram utbildningsutbud för 

klimatomställning inom öppen nätbaserad utbildning 

samt medel till samma ändamål – fyra olika initiativ 

vid Umeå universitet har beviljats medel för 

kursutveckling. Åsa Rudehäll rekommenderar att 

fakultetskommunikatörerna kontaktar företrädare för 

satsningarna och erbjuder kommunikativt stöd. 

Uppsala universitet, som koordinerar den nationella 

satsningen, har bjudit in till seminarier, t ex hur man 

utvecklar en MOOC. Seminarierna spelas in. 

 

Uppdrag att genomlysa utbildningsutbudet för 

livslångt lärande och omställning - i 

universitetsledningens pågående dialoger med 

fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsförvaltningen 

och Universitetsbiblioteket lyfts särskilt det aktuella 

läget för livslångt lärande inom respektive verksamhet. 

Det som efterfrågas i uppdraget är en övergripande 

beskrivning och analys. Arbetet med rapporten 

samordnas av Planeringsenheten. 
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Heidi Hansson har bett om USR:s syn på ett antal 

strategiska frågor om Umeå universitet och livslångt 

lärande.  

 

1. Vilken aktör bör Umu vara på denna arena? 

2. USRs syn på föreslagna målgrupp och 

inriktning? 

3. Har Umu ett särskilt ansvar för det livslånga 

lärandet i norra Sverige? 

4. Vilka strategiska överväganden 

rekommenderar USR att universitetsledningen 

avseende livslångt lärande (t ex 

utbildningsutbud, dimensionering, 

finansiering, utbildningsformer)? 

5. I vilken omfattning möter vårt befintliga 

utbildningsutbud behoven? 

USR menar att Umeå universitet redan en stark aktör 

inom livslångt lärande och att universitetet axlar ett 

stort ansvar för kompetensförsörjningen i norra 

Sverige. Det kan dock finnas behov av att ytterligare 

synliggöra universitetet som aktör. 

 

USR tillstyrker föreslagna målgrupp och inriktning, 

dvs att Umeå universitets huvudsakliga målgrupp för 

livslångt lärande är (tidigare eller nuvarande 

yrkesverksamma) personer med högskolebehörighet 

eller tidigare högskoleutbildning. Fokus för Umeå 

universitets utbud av livslångt lärande ska vara 

utbildning där akademiska mervärden tas tillvara. 

 

USR anser att universitetets befintliga utbildningsutbud 

till sitt innehåll i hög grad motsvarar omvärldens 

behov. Dock kan utbudet behöva anpassas till sin form 

för att bättre passa yrkesverksamma, till exempel 

genom att kurser modulariseras och att kurser på 

senare delen av utbildningsprogram öppnas upp för 

sökande. 

 

USR anser att universitetet bör begränsa sitt utbud av 

MOOC:ar. Däremot bör universitetets 

uppdragsutbildning kunna stärkas. 

5.  Livslångt lärande på webben Gunilla Stendahl och Anna Dahlgren föredrar ärendet.  

 

Kommunikationsenheten har i uppdrag att i samråd 

med Enheten för forskningsstöd och samverkan 

utveckla universitetets webbsidor för livslångt lärande.  

 

Kommunikationsenheten föreslår att ett ramverk tas 

fram och att motsvarande sidor vid Lunds universitet 
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används som förebild. Webbsidorna ska kommunicera 

att livslångt lärande kan vara många olika saker. 

 

USR instämmer i förslaget. 

 

Tilltal och kanaler bör rikta sig till yrkesverksamma 

som söker kompetensutveckling. 

 

Universitetets nuvarande webbsidor om 

uppdragsutbildning samt ingången för 

samverkanspartner som söker information om 

kompetensförsörjning kommer att anpassas till och 

inrymmas under ramverket. Fakulteterna har möjlighet 

att utveckla egna webbsidor och livslångt lärande som 

länkas in. 

 

Gunilla Stendahl informerar också om att webbsidor 

om samhällsomvandlingen i norr är under utveckling. 

Utbildning kommer här in som en naturlig del. 

 

Kommunikationsenhetens kontaktpersoner vid 

fakulteterna är utbildningsledarna. 

6.  Double degree Sara Sjöstedt de Luna föredrar ärendet.  

 

Det finns institutioner vid Teknisk-naturvetenskapliga 

fakulteten har identifierat behov av ett 

universitetsgemensamt styrdokument som stöd vid 

utfärdande av double degree 

 

USR hänskjuter frågan till Examensrådet för vidare 

diskussion. 

7.  Information från Antagningsrådet 

 

Nils Eriksson informerar om alternativt 

urvalsförfarande för utbildning inom huvudområdet 

polisiärt arbete på avancerad nivå. 

 

Umeå universitet erbjuder ett magisterprogram i 

polisiärt arbete. Ingående kurser erbjuds också som 

fristående. Till hösten 2022 sökte 405 individer till 

programmet, varav 190 var förstahandssökande. 

Sökande med polisärt arbete har endast i undantagsfall 

mer än 180 högskolepoäng, varför de kom att 

konkurreras ut av sökande med fler poäng från andra 

huvudområden. Av det skälet har Antagningsrådet efter 

förslag från Enheten för polisutbildning och 

Samhällsvetenskapliga fakulteten, beslutat om ett 

alternativt urval som innebär att 75 procent av 

platserna på fristående kurser på avancerad nivå viks åt 

sökande med minst 90 högskolepoäng i polisiärt 

arbete.  

8.  Information om planerade förändringar i 

utbildningsutbud 

Samhällsvetenskapliga fakulteten planerar att inrätta 

huvudområde i kriminologi  

9.  Revidering av 

Samhällsplanerarprogrammet 

Nils Eriksson föredrar ärendet. 
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USR tillstyrker revidering av Samhällsplanerar-

programmet. 

10.  Tekniska lösningar som krävs för 

personuppgiftshantering i studentarbeten 

Anna Fahlgren föredrar ärendet. Hon lyfter behovet av 

teknisk lösning för att bättre kunna hantera 

personuppgifter i studentarbeten. Övriga fakulteter 

instämmer i att behovet av att en lösning är stort och 

brådskande. 

 

Fredrik Georgsson har vidareförmedlat frågan till 

Strategiska rådet för digitalisering. USR instämmer att 

det är lämpligt att frågan hanteras vidare i det forumet. 

11.  Planering inför kommande USR Som planering inför USR:s kommande möten har USR 

ombetts kommentera: 

 

- vad fakulteten/motsvarande skulle vilja att USR hade 

en universitetsövergripande strategisk diskussion om 

- vilka utvecklingsinsatser fakulteten/motsvarande 

skulle vilja dela med sig av, samt  

- vad fakulteten/motsvarande skulle vilja lära sig mer 

om 

 

Många goda förslag har kommit in. Några teman som 

utkristalliserats är hållbarhet, breddad rekrytering, 

breddat deltagande samt marknadsföring och 

kommunikation. 

 

Åsa Rudehäll uppmanar fakulteterna/motsvarande att 

fortsätta fylla på med förslag i det dokument som finns 

tillgängligt på USR:s Teamsyta. 

12.  Övriga frågor 

 

a) Punktum – årets utlysning 

 

 

 

 

 

 

b) Implementering av styrdokument 

 

 

 

a) Eva Svedmark ber om USR:s syn på årets utlysning 

av Punktummedel. USR samtycker till Eva Svedmarks 

förslag att låta utlysningen rikta sig till sökande som 

önskar göra studier av och publicera erfarenheter av sin 

egen praktik. Lärare som tidigare genomfört 

Punktumprojekt bör prioriteras. 

 

b) Nils Eriksson, lyfter att framtagandet av 

styrdokument ibland tar otillfredställande lång tid. 

USR föreslår att Heidi Hansson kommunicerar med 

universitetsdirektören angående detta. 

 

 

Kristina 

Brigitta 

Samuel + annan std, Joakim Bourdette 

Utbildningsbevakare1@umeastudentkar.se 

 

Närvarande  

mailto:Utbildningsbevakare1@umeastudentkar.se
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1. Joakim Bourdette 

2. Ann-Catrine Eriksson  

3. Nils Eriksson  

4. Anna Fahlgren  

5. Fredrik Georgsson  

6. Marlene Johansson Falk 

7. Emanuel Lindberg 

8. Anna Lindqvist 

9. Tine Riklund 

10. Åsa Rudehäll (sekr)  

11. Staffan Schedin 

12. Ann-Louise Silfver (tf ordf) 

13. Sara Sjöstedt de Luna 

14. Eva Svedmark  

Frånvarande 

1. Heidi Hansson  

2. Kristina Lejon  

3. Birgitta Wilhelmsson  
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