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Utbildningsstrategiska rådet – minnesanteckningar 
Ärende  Kommentar 

1.  Ordförande öppnar mötet Heidi Hansson hälsar välkommen och öppnar mötet. 
Särskilt välkomnas Planeringsenhetens nya enhetschef 
Susanne Fahlgren som gästar dagens möte. 

2.  Föregående mötes minnesanteckningar Ad acta. 

3.  Prioritering av IT-strategiska satsningar Ärendet bordlägges. 

4.  Inrättande av utbildning  
 
a) Masterprogram i litteraturvetenskap 

 
 
Torkel Molin föredrar ärendet.  
 
USR tillstyrker förslaget om att inrätta Masterprogram i 
litteraturvetenskap. 

5.  Information om planerade förändringar i 
utbildningsutbud 

Fakulteterna/LH informerar: 
 
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet: Diskussion förs med 
Mittuniversitetet om ett pilotförsök med arbetsintegrerad 
processoperatörsutbildning. 
 
Humanistiska fakulteten: På grund av för lågt söktryck 
omarbetas Programmet för Civilt arbete och 
Kulturentreprenörprogrammet för att i väsentliga delar 
kunna samköras med varandra. 

6.  Uppföljning och implementering av 
kvalitetssystemet 
 
a) Audit 
 
 
 
 
b) Översättning av kvalitetssystemet 

 
 
 
a) Heidi Hansson informerar om att en auditgrupp är under 
tillsättning. Utbildningsledare Ann-Catrine Eriksson har 
tackat ja till att vara auditgruppens ordförande. Fredrik 
Georgsson kommer att vara handläggare för gruppen.  
 
b) Heidi Hansson informerar om att kvalitetssystemet för 
utbildning har översatts till engelska av en extern 
översättare. Översättningen behöver kvalitetssäkras 
ytterligare innan den publiceras på webben. Information 
om att en engelsk version finns kommer att förmedlas via 
nyhetsbrev. 

7.  Information 
 
a) Införande av ny lärplattform 
 
 
 
 
 
 

 
 
a) Eva Svedmark informerar. Rektor har fastställt 
projektplan med tillhörande budget. Kontrakt med har 
tecknats med leverantören. Det kommer att finnas en 
Canvascoach per fakultet med ett uppdrag på minst 25 
procent. Uppdragen kommer att utlysas internt inom kort. 
En förfrågan om vilka institutioner som önskar delta som 
piloter under tidig vår kommer att gå ut i olika nyhetsbrev. 
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b) Digital salsexamen 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Projekt – Det första studieåret 
 
 
 
 
 
d) Tillgänglighetsdirektivet 
 
 
 
 
 
 
e) Kursplaneskrivningar på engelska 

Eva Svedmark informerar även om olika 
utbildningsinsatser som planeras. En webbplats för Canvas 
finns på Aurora. Eva Svedmark påminner studenterna om 
att utse studentrepresentanter till projektgruppen. 
 
b) Eva Svedmark informerar. Upphandlingen av system 
avbröts med hänvisning till införandet av en ny 
lärplattform. Den samhällsvetenskapliga och medicinska 
fakulteten har förlängt licenserna för sina respektive 
system till och med år 2020. En nationell arbetsgrupp 
bestående av representanter för 14 lärosäten arbetar med 
att ta fram ett upphandlingsunderlag som utgår från 
Canvas. 
 
c) Heidi Hansson informerar om att den tidigare 
arbetsgruppen för främjande av genomströmning och brett 
deltagande fått ett fortsatt uppdrag att bereda 
projektförslaget Det första studieåret. Arbetsgruppens 
ordförande är liksom tidigare Henna Harinen.  
 
d) Heidi Hansson informerar om att Studentcentrums 
enhetschef Peder Tjäderborn har bjudits in till USR:s 
sammanträde i december. Han kommer då att informera 
om EU:s tillgänglighetsdirektiv. Om USR har andra frågor 
inom området tillgänglighet uppmanas rådet skicka dessa 
till Åsa Rudehäll senast den 29 november. 
 
e) Heidi Hansson informerar om att efterfrågade 
standardtexter på engelska redan finns.  

8.  Övriga frågor 
 
a) Kollegial granskning  
 
 
 
b) Mentimeter 

 
 
a) Birgitta Wilhelmsson informerar om att 
specialpedagogprogrammet och speciallärarutbildningen 
kommer att genomgå extern kollegial granskning. 
 
b) Sara Sjöstedt de Luna informerar om att det nu finns en 
campuslicens på Mentimeter som därmed är fritt för alla 
fakulteter att använda 
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Närvarande 
1. Sandra Bäckström 
2. Nils Eriksson 
3. Susanne Fahlgren 
4. Fredrik Georgsson 
5. Heidi Hansson (ordf) 
6. Henna Harinen 
7. Victor Johansson 
8. Kristina Lejon 
9. Anna Lindqvist  
10. Per Lindström, fr o m punkt 7e 
11. Sara Sjöstedt de Luna  
12. Torkel Molin 
13. Åsa Rudehäll 
14. Staffan Schedin 
15. Ann-Louise Silfver 
16. Eva Svedmark  
17. Birgitta Wilhelmsson 
18. Anton Öhrlund 

 
Frånvarande 

1. Ann-Catrine Eriksson  
 
 


