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Utbildningsstrategiska rådet – minnesanteckningar  

 

Onsdag 9 november 
 

Ärende  Föredragande 

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

Särskilt välkomnas tillträdande vicerektor Cathrine 

Norberg samt Umeå studentkårs och NTK:s nya 

studentrepresentanter Victor Holmström respektive 

Samuel Sahlin. 

 

Presentationsrunda. 

2.  Föregående mötes minnesanteckningar Ad acta. 

3.  Takbelopp – hur når vi dit? Heidi Hansson och Fredrik Georgsson föredrar ärendet. 

 

Umeå universitet har under perioden 2018–2021 årligen 

underskridit takbeloppet för utbildningsuppdraget. Umeå 

universitet har vidtagit ett antal åtgärder för att nå upp till 

takbeloppet, men dessa har hittills inte varit tillräckliga.  

 

Frågan om studentantal och genomförandet av 

utbildningsuppdraget är därför en av Umeå universitets 

stora utmaningar de kommande åren. Arbetet behöver 

intensifieras i syfte att bryta den negativa utvecklingen och 

försöka öka antalet helårsstudenter totalt samt inom de 

utbildningar som regeringen angett som särskilt 

prioriterade och därmed också nyttja tillgängliga resurser 

till att bedriva utbildning av hög kvalitet. 

 

USR diskuterar fortsatt process och nödvändigt 

utredningsarbete. 

 

USR tillstyrker att fakulteterna och Lärarhögskolan ges ett 

uppdrag att utarbeta strategier för att uppnå takbelopp. 

4.  Uppdrag att analysera utbildningsutbud 

för livslångt lärande och omställning – 

utkast till rapport 

Heidi Hansson  

 

Umeå universitet har fått regeringens uppdrag att mot 

bakgrund av införandet av det nya 

omställningsstudiestödet 

 

-övergripande analysera befintligt utbildningsutbud 

avseende innehåll och form 

 

-övergripande beskriva hur befintligt utbud bidrar till att 

möta de behov av utbildning som det nya stödet ger 

upphov till 
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- bedöma om det finns ytterligare behov och, om så är 

fallet, hur Umeå universitet inom våra befintliga ramar 

planerar att utveckla utbudet för att stärka tillgången till 

utbildning för livslångt lärande och omställning. 

 

Umeå universitets rapport ska skickas till UKÄ senast den 

30 nov. 

 

Mot bakgrund av de dialoger som under hösten har 

genomförts mellan universitetsledningen och 

fakultetsledningarna samt diskussioner i USR har ett 

utkast till rapport tagits fram.  

 

USR tillstyrker förslaget med tillägget att texten bör 

kompletteras med information om det kommande 

professionsprogrammet för lärare. Anna Lindqvist och 

Birgitta Wilhelmsson åtar sig detta. 

5.  Studentkårsskrivelsen 2022 Studentkårerna har tidigare i höst avlämnat 

Studentkårsskrivelsen 2022, vilken omfattar den senaste 3-

årsperioden. 

 

Kårerna lyfter ett antal områden som de anser att det är 

särskilt viktigt att arbeta vidare med. De anger t ex VFU 

och vikten av att tydliggöra för studenterna vad som 

förväntas för att bli godkänd, kursutvärderingar, 

kursadministration och sådant som underlättar 

studenternas utbildningstid, ökad kunskap om regelverk 

hos lärare och examination. 

6.  Information från Antagningsrådet och 

Examensrådet 

Inget att informera om från Antagningsrådet och 

Examensrådet 

7.  Information om planerade förändringar i 

utbildningsutbud 

Samhällsvetenskapliga fakulteten: Masterprogrammet i 

genusvetenskap och Turismprogrammet kommer att göra 

nollintag och på sikt eventuellt avvecklas. 

8.  Kursutvärdering och kursutveckling på 

vetenskaplig grund. 

 

Exempel från Teknisk-naturvetenskaplig 

fakultet 

Dan Borglund ger en introduktion till Learning 

Environment Questionnaire, LEQ, ett verktyg för 

kursutvärdering.  

 

Lisa Lundin, Kemiska institutionen, berättar om hur hon 

använt LEQ i sitt kursutvecklingsarbete. Staffan Schedin 

ger ytterligare ett exempel från Institutionen för fysik. Sara 

Sjöstedt de Luna berättar om några erfarenheter, lärdomar 

och utmaningar med kursutvärdering vid Teknisk-

naturvetenskapliga fakulteten. 

 

USR diskuterar slutligen gruppvis utmaningar med och 

erfarenheter av kursutvärdering.  
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Torsdag 10 november 
 

Ärende  Föredragande 

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

10.  Hållbar utveckling i utbildning på 

webben 

En arbetsgrupp har tidigare fått i uppdrag av 

universitetsdirektören och kanslicheferna att föreslå hur 

information om hållbarhet i utbildning kan struktureras på 

webben och förvaltas för målgrupperna nuvarande och 

presumtiva studenter inom ramen för universitetets 

studentkommunikation. Arbetsgruppen leds av 

Kommunikationsenheten. 

 

Anna Dahlgren och Ulrika Nordlander presenterar två 

olika förslag: 

 

1) Temasida om Hållbara studier för presumtiva studenter 

2) Visa hur studier av de globala målen ingår i 

utbildningen 

 

USR diskuterar och ger återkoppling på förslaget. USR ser 

positivt på utvecklingen av en temasida. 

11.  Livslångt lärande på webben Kommunikationsenheten har i uppdrag att tillgängliggöra 

och förtydliga Umeå universitets kommunikation om 

livslångt lärande på webben. Anna Dahlgren och Ulrika 

Nordlander presenterar ett förslag. 

 

USR diskuterar och ger återkoppling på förslaget.  

12.  Hållbar utveckling i utbildning – 

utvecklingsarbete och erfarenheter 

Humanistiska fakulteten och Medicinska fakulteten delar 

genom Marlene Johansson Falck och Anna Fahlgren och 

med sig av sitt utvecklingsarbete med hållbar utveckling i 

utbildning. 

13.  Decentraliserad utbildning - motgångar 

och framgångar 

Anna Lindqvist och Birgitta Wilhelmsson delger 

Lärarhögskolans lärdomar och erfarenheter av 

arbetsintegrerad lärarutbildning respektive decentralisering 

av yrkeslärarutbildningen. 

14.  Kartläggning av genomströmning – ett 

exempel från Samhällsvetenskaplig 

fakultet 

Nils Eriksson presenterar Samhällsvetenskapliga 

fakultetens arbete med att följa genomströmning på 

utbildningsprogram. 

15.  Cerums regionala analyser – hur kan de 

bidra till Umu:s utbildningsstrategiska 

arbete? 

 

 

Heidi Hansson inleder. 

 

Johan Lundberg och Jonas Westin presenterar därefter 

delar av de analyser som Cerum genomför på 

universitetsledningens uppdrag.  

 

USR diskuterar olika frågeställningar kopplade till 

presentationen. USR ser gärna ett fortsatt fördjupat 

samarbete mede Cerum. 
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16.  Övriga frågor 

 

a) Double degree 

 

 

 

 

 

 

b) Studiebarometern 

 

 

 

 

c) Utredning av karriärstöd 

 

 

 

 

 

d) Studentarbeten med känsliga 

personuppgifter 

 

a) Vid sitt förra möte hänsköt USR frågan om ett 

universitetsgemensamt styrdokument som stöd vid 

utfärdande av double degree till Examensrådet. USR 

föreslår nu att en arbetsgrupp bildas och samordnas av 

Studentcentrum. Fakulteterna välkomnas att föreslå 

deltagare till arbetsgruppen. 

b) Studiebarometern 2022 är färdig. Enkäten kommer efter 

översättning till engelska att skickas ut till fakulteterna/LH 

för vidarebefordran till respektive institution/ 

utbildningsprogram. 

 

c) I enlighet med stadgarna för HRS4R stadgar ska 

karriärstöd finnas för olika lärargrupper. Heidi Hansson 

kommer att utföra ett utredningsarbete av detta med 

särskilt fokus på postdoktorer och nya lektorer. 

 

d) Anna Fahlgren informerar om att, efter dialog med ITS 

och universitetsjuristerna, rekommenderas Teams med 

multifaktorautentisering som teknisk lösning i samband 

med studentarbeten som inkluderar känsliga 

personuppgifter.  

Närvarande 

1. Nils Eriksson  

2. Anna Fahlgren  

3. Fredrik Georgsson  

4. Heidi Hansson (ordf) 

5. Victor Holmström 

6. Marlene Johansson Falk 

7. Kristina Lejon  

8. Emanuel Lindberg 

9. Anna Lindqvist 

10. Cathrine Norberg 

11. Tine Riklund 

12. Åsa Rudehäll (sekr)  

13. Samuel Sahlin 

14. Staffan Schedin 

15. Ann-Louise Silfver (tf ordf) 

16. Sara Sjöstedt de Luna 

17. Eva Svedmark  

18. Birgitta Wilhelmsson  

Frånvarande 

1. Ann-Catrine Eriksson  
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