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Utseende av biträdande rektor vid Lärarhögskolan vid Umeå 
universitet för perioden t.o.m. 30 juni 2018 
 

 
Bakgrund 
Universitetslektor Jan Mannberg avsade sig uppdraget som biträdande rektor vid Lärarhögskolan vid 
Umeå universitet (LH) med omedelbar verkan den 25 november 2016. Med anledning av detta 
behöver en ny bitr. rektor vid LH utses. 
 
Enligt Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet (Dnr: FS 1.2.1-1127-16) 
ska högskolan ha en biträdande föreståndare som ska tituleras ”biträdande rektor vid Lärarhögskolan 
vid Umeå universitet”.  Biträdande rektor utses av rektor vid Umeå universitet för en period av tre år 
och har till uppgift att bistå rektor för LH i arbetet samt via delegation axla specifika uppgifter. 
Formerna för utseendet anges inte instruktionen utan föreskrivs genom föreliggande dokument.  
 
Beredningsgrupp 
Lärarhögskolans styrelse ska inom sig utse en beredningsgrupp bestående av fem (5) ledamöter enligt 
nedanstående sammansättning och från följande styrelsekategorier 
 
Två (2) representanter från ”Dekan, prodekan eller vicedekan vid humanistiska, 
samhällsvetenskapliga och teknisk-naturvetenskapliga fakulteterna” 
Två (2) representanter från ”lärarrepresentanter” 
En (1) representant från ”studentrepresentanter” 
 
Kommittén utser ordförande inom sig.  
 
Lärarhögskolans kansli ombesörjer beredningsgruppens administrativa stöd och sekreterarskap. 
 
Beredningsgruppens uppdrag 
Beredningsgruppen ska nominera förslag till bitr. rektor för LH som rektor har att utse. Föreslagen 
person ska vara vid Umeå universitet tillsvidareanställd professor eller universitetslektor inom 
Lärarhögskolans verksamhetsområde1 samt med erfarenhet av ledarskap inom akademin. Förslaget 
ska föregås av ett samråd mellan rektor och beredningsgrupp. 
 
Protokoll ska föras vid beredningsgruppens samtliga sammanträden. Vid beslut om avgivande av 
beredningsgruppens förslag ska eventuella avvikande meningar redovisas. Av protokollet ska det 
framgå att samråd skett med rektor. En kortare motivering samt CV ska biläggas till protokollet och 
expedieras till akademisekretaren inför rektors beslut om utseende. 
 
Fri nominering 
Beredningsgruppen ska bereda samtliga anställda vid Umeå universitet möjlighet att inkomma med 
egna förslag till bitr. rektor. Information om nomineringsförfarandet ska publiceras på LH:s webbplats 
och spridas via e-post till fakulteternas prefekter som ansvarar för att informationen förs vidare.  
 
Sista dag att inkomma med förslag till beredningsgrupp är 17 februari 2017. 
 

                                                           
1 Vetenskapligt kompetenta lärare vid Umeå universitet som till minst 30 procent under 2017 är verksam inom LH:s 

verksamhetsområde. Bitr. rektor LH ska vidare inneha en anställning på minst 50 procent av heltid vid Umeå universitet och 
som gäller tills vidare eller för en bestämd tid, som är två år eller mer. 
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Samtliga till beredningsgruppen inkomna nomineringsförslag ska beaktas och redovisas i det 
slutgiltiga protokollet. 
 

Tidsplan 
 

17 januari  Regler om utseende fastställs av rektor  
19 januari Lärarhögskolans styrelse utser beredningsgrupp samt ordförande för gruppen 

inom sig  
17 februari Sista dag för att inkomma med nominering till beredningsgrupp 
23 februari Lägesrapport vid Lärarhögskolans styrelsemöte 
20 mars (kl. 
10:00  

Beredningsgruppens (ordf.) samråd med rektor 

23 mars Sista dag att meddela akademisekreteraren förslag på kandidat 
28 mars Rektor utser bitr. rektor LH 
1 april (alt 
enligt ök.) 

Utsedd bitr. rektor tillträder 
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