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§8
Faststallande av foredragningslistan
Institutionsnarnnden beslutade
att

faststalla foredragningslistan.

§9

I usteringsperson
Institutionsnarnnden beslutade
att

utse Karin Forslund Frykedal till att justera protokollet.

§ 10

Fbregaende motes protokoll
Institutionsnamnden beslutade
att

lagga protokollet till handlingarna.

§ 11
Lopande patten. utlysning och genomgang av kriterier
Riktlinjer och ansokninqsblanketter
IN diskuterade riktlinjer och utformning av ansokningsblanketter for lopande patten.
Den tidigare forskningskornmitten paborjade en revidering med nagra fortydliganden
och tillagg. Arbetsgruppen for lopande patten (Linda Mossberg, Karin Forslund Frykedal, Charlotte lsaksson, Johan Hyren och Jennie Ryding) har utifran detta gjort ett
forslag som presenterades.
En diskussion fordes kring hur relevant det ar att avdelningschef tillstyrker arenden
som galler vetenskaplig publicering. Avdelningschef far anda information om ansokan
nar den skickas in. Nar det galler resor och forskningskonferenser kan det ha en storre
betydelse att avdelningschef tillstyrker eftersom det har med arbetets planering och
timfordelning att gora,
IN tog ocksa upp fragan huruvida forskning bor beviljas oavsett innehall, kopplingen
till institutionens nuvarande utbildning och forskning samt vikten av dialog med
avdelningschef om denna koppling.
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HOGSKOLAN V.AST

IN beslutade
att

anta forslaget med foljande justeringar:

a. Riktlinjerna
Det ska anges i riktlinjerna vilka som ar beslutsfattare. Likasa ska tillaggas att vice
ordforande tar beslut om ordforande soker medel.
b. Blankett 1, Vetenskaplig publicering: Meningen om att avdelningschef tillstyrker
ansokan stryks.
Utlysningen
Medlen for oktoberutlysningen ar begransade, ca. 40.000 kr aterstar efter
utlysningarna i februari, april och juni. I den kommande oktoberutlysningen informeras
om att medlen ska anvandas under innevarande ar. Blankett 3, Ovrigt, larnnas inte ut
och en kort forklaring av orsaken till detta ges.

§ 12

Information fran FUN
Examinationssprak och rattssakerhet
FUN har diskuterat vilka exarninationssprak som kan anvandas pa hogskolan,
exempelvis nar det galler norska och danska. Anna-Maria Blomgren arbetar pa uppdrag
av FUN med en skrivelse om fragan. Enligt vagledningen Rattssaker examination (UKA
2017) har en student inte ratt att vid examination anvanda norska eller danska, men ett
larosate kan lokalt ge den mi::ijligheten. En student har heller inte ratt att svara pa
engelska nar en kurs ges pa svenska.
Nar det gdller examinationsspraket ar huvudregeln att svenska ska kunna
anvandas av studenterna. Om det foljer av kursmalen maste dock
studenterna lamna svaren pa andra sprak an svenska, med risk att de annars
blir underkanda pa provet. (UKA 2017, s.36)
I en kurs som ges pa engelska kan ocksa examinationen ske pa engelska. Dock ska det
enligt riktlinjerna finnas mojlighet att svara pa svenska om det inte i kursens ma! ingar
att kunna kommunicera pa engelska.
Ett forslag om att utarbeta en sprakpolicy for HV har framforts och da be hover ocksa
forskarutbildning, avhandlingssprak och forskning involveras.
Kvalitetssdkring av utbildning ochforskning
Hi::igskolans kvalitetssakringssystern har ocksa diskuterats pa FUN. Enny mall for
programrapporter har utarbetats. Programrapporterna ska lamnas in senast 15 nov till
prograrnradet for en institutionsi::ivergripande kvalitetsrapport. Arbetsgruppen for
programrapporterna kommer att lagga forslag till en sadan rapport, som tas upp pa IN
innan den ska skickas in till FUN i januari.
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IN:s uppgift bar vara att underlatta for programansvariga och programrad att gora
kvalitetsrapporter. Arshjulet kan behova anpassas for att programansvariga och
prograrnrad ska hinna fa in material och skriva programrapporten.
Information om jamstalldbetsinteqrerinq och jamstalldhetsarbete vid HV
FUN informerades om hogskolans arbete med jamstalldhetsintegrering och
jamstalldhet av Beatrice Lofstrom och Carina Kullgren informerade om hogskolans.
Anstdllningsndmnden
FUN har forordat att forlanga forordnandet en period for dem som utsags till ledamoter
i anstallningsnarnnden 2018. Om nagon inte viii gain i en ny period landar fragan hos
IN.

Amnesrad for forskarutbildningen
FUN ska utse 8 ledamoter till arnnesradet, Det finns 21 sokande/forslag, Flera
parametrar ar aktuella. Bland dem som utses bar nagra ha arbetat med
forskarutbildningen. Det bar vara en jarnn fordelning mellan institutionerna och mellan
man och kvinnor. Fragan har bordlagts och ett extra mote ar satt till den 7 oktober.
Forskningsetiska utskottet
FUN har utsett William Jobe som FUN :s representant i forskningsetiska utskottet. IN
har tidigare utsett Annika Eklund som representant for IN for IoS
Nominering av externa ledamoter
Nomineringar av externa ledarnoter har skickats till FUN fran institutionerna, men
uppdraget hade forstatts pa olika satt. De externa ledamoterna bar vara forankrade i en
nagot storre organisation utanfor universitetsvarlden.
FUN menar att de externa ledarnoterna med sin koppling till arbetslivet kan komma
med inslag som HV:s egna ledarnoter inte har tankt pa. IN diskuterade tankbara namn.
Forslag pa externa ledarnoter kan skickas in till ordforanden.

§ 13
Information fran prefekten
Jnstitutionens kvalitetskonferens
Anders Persson har gjort en oversyn av forra arets kvalitetsrapporter och kommer att
informera om detta. Studentkaren kommer att prata om analys av studentklagornal.
Lisa Dimming kommer att prata om monster kring disciplinfragor och hur
disciplinarenden kan forebyggas.
Dialog mote
Institutionsledning och Hogskolans ledning mots for dialog 11 oktober. Fragor som
kommer diskuteras ar
• AIL utifran institutionens perspektiv
• Svarigheten att antalet uppdrag skiljer sig at fran ar till ar och ger en stark
ekonomisk paverkan
• Internationaliseringen, lararutbildningen och lararforsorjning
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Safar och tidssdttning
Det pa.gar en diskussion om salar och den tid de anvands. Manga har erfarenhet av dalig
tillgang pa stora salar. Storsta trycket pa storre salar ar mandag till torsdag kl. 9-15.
Salarna skulle behova utnyttjas kl. 8-18 for att tillgodose behovet pa hogskolan. Enligt
en utredning som Thomaz Birgersson har hall it i ar fordelarna med den langre tiden
per dag att belastningen pa matsalen skulle minska och bristen pa tele/bildsalar avhjalpas. En kritisk synpunkt ar att tidiga och sena tider krockar med lika villkorsarbetet for
dem som ar foraldrar och forsvarar for dem som har lang resvag till hogskolan, Fragan
kommer ga till Verksamhetsutvecklingsradet. Eventuell forandring kommer tidigast
galla fran vecka 14 nasta ar.

§ 14

Institutionens ekonomi
Grundutbildningsanslagen
Grundutbildningsanslagen fordelas med takbelopp enligt regleringsbrevet fran
Utbildningsdepartementet. Beslut om medel grundas pa budgetunderlag,
arsredovisning och behov av utbildning samt efter radande regeringspolitik for hogre
utbildning.
En pott gar centralt till rektor for strategiska satsningar och gemensamma satsningar.
Institutioner far direktfordelade medel. Anslaget skall racka enligt de 3-ariga HST
[helarsstudentj-prognoserna. Olika utbildningsomraden har olika klassning och
darrned olika "prislappar". Den ekonomiska fordelningen ar darfor olika till de olika
utbildningsornradena.
Forskningsanslagen
Forskningspropositionen kommer vart fjarde ar och ar en grund for de statliga
forskningsanslagen till larosatena.
Externa medel
Externa medel till loS utgors av studieavgifter fran studieavgiftsskyldiga studenter,
bidrag till projekt och intakter for uppdrag. Dessa medel ska tacka de kostnader som
uppstar i respektive de!.
Eftersom det ar svart att plan era pa langre sikt med en I-arsbudget kan det eventuellt
bli aktuellt med 3-arsbudget pa Hogskolan Vast.

§ 15

Forskningsstrategiska fragor
IN diskuterade forskningsstrategiska fragor. En strategi for institutionen ar att
involvera alla larare i forskningen for att sa starkt som mojligt forskningsanknyta
undervisningen.
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Amneslararutbildningen har i en forsta aterkoppling fran UKA:sutvardering fatt positiv
respons just pa lararlagets gemensamma arbete i forskning och undervisning.
Antalet externa forskningsansokningar minskade nagot 2018 men ar pa uppgang igen
2019. Beviljade bidrag Jigger ungefar pa samma niva 2016-2018.
Ar 2020 innebar flera osakerhetsrnornent bland annat pa grund av den nya
forskarutbildningen, dar alla delar kommer att vara pa plats forst om nagra manader.
Forskningsbudgeten laggs darfor som tidigare ar.

Rapporter Jran [orskninqsmiljoprojekten
Vi vet annu inte vad de projekt som tidigare beviljades medel kommer att resultera i.
lnom projektet for Svenska som andrasprak har en intern konferens agt rum, vidare
anordnas seminarier, utvecklingsarbete bedrivs och en minikonferens for regionen
planeras.
Inom projektet for Socialpedagogik har ansokningar diskuterats, en antologi om
socialpedagogik skrivits och en seminarieserie agt rum.
Inom projektet for Personalvetarprogrammet samlar man sig som forskningsgrupp och
arbetar med Personalvetarprogrammet 2.0.

Prioriteringar 2020
Presidiet bereder fragan om prioriteringar kring fordelning av forskningsmedel vid IoS
infer nasta mote, da fragan avhandlas och forslag darefter larnnas till prefekt.

§ 16

Motestider
a. Dubbelbokning oktoberrnotet
Vid nasta mote IN, 21 okt, har Avdelningen for psykologi, pedagogik och sociologi
kvalitetskonferens. De som deltar i kvalitetskonferensen far undersoka om de kan dela
upp sig da IN-motet inte kan flyttas.
b. Motestider VT20
Foljande motestider beslutades:
20 jan, 24 feb, 23 mars, 20 april, 18 maj, 15 jun

§ 17
bvriga fragor
Inga ovriga fragor forelag,
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