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Tid:
Plats:

18 november 2019 kl. 9-12
Konstantinopel

N~rvarande:
Ledam~ter
Ordf~rande
Vice ordf~rande

Doktorandrepresentant
Studentrepresentanter

Linda Mossberg
Johan Berlin
Annika Eklund
Karin Forslund Frykedal
Rikard Hedlund
Johan Hyr~n
Charlotta Isaksson
Marie P~sse
Signild Risenfors
Nina Tryggvason
Susanne Bergqvist

0vriga n~rvarande
Prefekt
Handl~ggare Akademist~d
Controller

Lena Sj~berg
Maria Jordansson
Carina Vinbo §38

Sekreterare

Henrik Lindeskog

Fr~nvarande:

Josefina Larsson
Jennie Ryding

U nderskrifter:
Sekreterare $$ 31-42

Ordf~rande

Lada

ere

Jasen

person

Ri ard Hedlund

Sida 1 av 7

·:;;·.

:±3:3..

· ·,··s'
'es,'s,a

·,

• ·,··,",'·,"e,
• ·<?

PROTOKOLL
Institutionsn~mnden loS

',
'i.

'e,
','e.

H~GSKOLAN V~ST

Sammantrdesdatum

2019-11-18

$31
Fastst~llande ay f~redragningslistan
Institutionsn~mnden beslutade
att

fastst~lla f~redragningslistan.

§ 32

I usteringsperson
Institutionsn~mnden beslutade
att

utse Rikard Hedlund till att justera protokollet.

§ 33

F~reg~ende m~tes protokol]
Institutionsn~mnden beslutade
att

§

l~gga protokollet till handlingarna.

34

Information om sj~lvv~rderingstext, UKA:s utv~rdering av kvalitetssystem
F~redragande: Linda Mossberg

Linda Mossberg, Karin Forslund Frykedal, Johan Berlin och Signild Risenfors har
g~tt igenom sj~lvv~rderingstexten till UK:s utv~rdering av H~gskolan V~sts
kvalitetssystem och skickat in f~rslag p~ justeringar till FUN, som sammanst~ller
f~rslagen till f~r~ndringar och l~mnar vidare text och sammanst~llda synpunkter till
utredarna. Efter revidering kommer dokumentet ~terigen att skickas till FUN, som
f~rmedlar resultat till de granskande grupperna. Sj~lvv~rderingen skickas till UK
19 december.
Synpunkten framf~rdes att det skulle ha varit v~rdefullt att ha med n~gon representant fr~n l~rark~ren i gruppen som arbetat fram texten. En systematisk genomg~ng
av insatser som varit positiva for undervisning och forskning, som till exempel
Meriteringsprogrammet, hade ocks~ varit p~ sin plats. Dock har tidsramen f~r
utredarna och granskarna varit kort.
Prefekterna har ocks~ g~tt igenom sj~lvv~rderingstexten och skickat in underlag och
synpunkter.

Sida 2 av 7

·
. ·"s_@.

·,°e,"oz

·:;;::..
o,°·

·"±2·:·
he, 'he ·,
.

. . . . .
'is

'es

'is

a

e,
's.

'e

HQGSKOLAN V~ST

§

PROTOKOLL
Institutionsn~mnden IoS
Sammantr~desdatum

2019-11-18

35

AVP - Verksamhetsplan 2020-2022
F~redragande: Lena Sj~berg

Lena Sj~berg gick igenom Verksamhetsplanen med bilagor. Liksom f~rra ~ret har
processen med verksamhetsplanen b~rjat hos programr~den, som har gjort inspel till
institutionens ledningsgrupp. Den ~vergripande ramen ~r densamma som tidigare ~r.
I diskussionen framkom bland annat f~ljande:
Flexibilitet i program och kurser
• Det ~r viktigt att inte slarva bort det interaktiva l~randet, m~tet med andra
studenter och l~rare. I den nuvarande skrivningen st~r ingenting om vad
institutionen viii. Lena justerar texten.
• Diskussion p~g~r kring det flexibla l~randet. Negativ studentkritik ~r tydlig i
kursv~rderingar p~ det socialpedagogiska programmet f~r utbildning p~
distans.
• Det ~r annorlunda med kompletterande inslag, d~r flexibla l~sningar kan
tillf~ra v~rdefulla dimensioner.
• Det kan vara splittrande med bade campusutbildning och distansutbildning i
samma program.
• Sv~rare att f~ till interaktion vid distansutbildning.
• Det finns ett funktionsperspektiv, i b~de positiv och negativ bem~rkelse. Canvas
kan till exempel vara f~rsv~rande fr en synskadad, medan en s~dan
l~rplattform kan underl~tta vid r~relsehinder.
• Flexibilitet kan bygga in n~got i professionen, d~r det personliga m~tet blir mer
obekv~mt.
• Hansbos utredning visar p~ sv~righeterna med distansutbildning. Mycket
arbete och s~mre genomstr~mning.
• Digitala l~sningar ger st~rre m~jlighet att ge feedback p~ ett varierat s~tt.
• N~r den digitala l~sningen fungerar, ~ppnar det f~r effektiva och personliga
m~ten. Erfarenheter delades fr~n digital konferens med deltagare fr~n hela
landet.
• Upprinnelsen f~r den strategiska indikatorn ~r att n~ fler studenter. Det g~r att
vara flexibel p~ m~nga andra s~tt, yrkesl~rarprogrammet och AILl~rarutbildningen visar p~ n~gra exempel. P~ vilket s~tt kan vi g~ra v~ra
utbildningar s~ att vi n~r fler p~ ett smart s~tt, utan att bara t~nka p~
distributionsformen?
• Kvalit~ i f~rsta hand. Det gynnar om man tr~ffar varandra f~rst f~r att sedan ha
digitala m~ten.
• Studentrepresentant: Olika s~tt att l~ra, personligt. Sedan ska man ut i det
yrkesverksamma livet, d~ man m~ste interagera med andra.
• Viktigt att f~ ~verblick ~ver indikatorerna, s~ att vi ser vad som p~verkar vad.
• Det ~r skillnad med programkurser och online-kurser s~som SVA eller engelska,
riktade till l~rare som finns i sina professioner.
Fr~gan diskuteras vidare vid kommande m~te.
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§ 36

Forskningsstrategiska satsningar 2020
F~redragande: Linda Mossberg
Linda Mossberg gick igenom f~rslaget till forskningsstrategisk budget for institutionen.
•
•
•

•
•
•

L~pande potten ligger kvar p~ 450tkr
Docentmeritering str~cks ~ver 1,5 ~r med start h~sten 2020
St~d till forskningsans~kningar, d~r s~kanden kan bli beviljad 60 till 80
timmar, d~r 80 timmar g~ller f~r ans~kningar med minst tv~ s~kande
M~jlighet att genomf~ra pilotprojekt. Pilotprojektet ska ligga till grund f~r en
ans~kan som ocks~ ska skrivas.
F~r forskningsans~kningar och pilotprojekt g~ller krav p~ minst motsvarande
medfinansiering i from av KU-tid.
Skrivarveckan ligger kvar, med f~rslag att det ska genomf~ras p~ en annan plats
med enklare standard. Utg~ngspunkten till f~r~ndringen ~r att varje person ska
fa ha en egen bostad.

VR-medel till Forskarskola i ~mnesdidaktik, praktikn~ra forskning, har gett f~r~ndrade
f~ruts~ttningar f~r forskningsbudgeten p~ institutionen. Institutionen f~r ett tillskott av
medel, men forskarskolan kr~ver ocks~ en samfinansiering med 400tkr/~r.
IN beslutade att f~resl~ prefekt
att

pilotprojekten kan tas bort fr~n budgeten f~r att de medlen ist~llet ska
kunna utg~ra samfinansiering f~r forskarskolan.
medfinansiering av kompetensutvecklingstid kan skrivas in i
riktlinjerna for docentmeritering.

§ 37

Flexibelt l~rande ur ett kvalitetsperspektiv
F~redragande: Linda Mossberg
Pa den senaste institutionsinformationen redogjorde Lars Johansson for
flexibilitetskriterier utifr~n styrelsens formulering att "fler kurser och program ska
kunna l~sas flexibelt och i allt h~gre grad oberoende av tid och rum". En projektgrupp
d~r Angelica Dahlman och Stina Persson sitter med fr~n IoS arbetar med fr~gan. Under
vintern kommer gruppen med utg~ngspunkt fr~n tv~ kurser fr~n varje institution
tillsammans med kursansvariga ta fram f~rslag till olika flexibla l~sningar och deras
f~r- och nackdelar.
Institutionsn~mnden diskuterade fr~gan och kommer att f~lja den fram~ver. Det ~r
ocks~ angel~get att diskussionen f~rs i ~vriga kollegiala organ, s~som programr~d och
~mnesr~d. Studenterna beh~ver ocks~ involveras, vilket enligt Lars Johansson skulle
ske i n~sta steg.
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F~rslag framf~rdes att IN:s grupp f~r programrapporterna arbeta vidare med fr~gan.
Lena Sj~berg ~r g~rna med i de diskussionerna. Aven prefekterna ska l~mna sina
synpunkter till hgskolans ledning.
Karin Forslund Frykedal kontaktar kollegor p~ Campus Norrk~ping f~r att frh~ra sig
om forskningsl~get kring distansutbildning och flexibelt l~rande.
IN ans~g att det ~r angel~get att diskussionen forts~tter, inte minst efter resultatet av
piloterna med kurserna.

§ 38

Presentation av budget 2020
F~redragande: Carina Vinbo

Carina Vinbo gick igenom det inl~mnade f~rslaget f~r budget 2020.
Forsknings- och utbildningsanslagen ligger n~got h~gre, uppdragsinkomster mycket l~gre, forskningsbidrag n~got h~gre ~n prognos 2019.
Total har institutionen n~got mer i int~kter 2020 j~mf~rt med 2019.
Institutionen har h~gre l~nekostnader, l~gre driftskostnader i FoU-projekt
samt en neddragning av ~vergripande utgifter och ink~p av konsulter.
Det budgeterade minusresultatet ligger p~ 2,6 miljoner, n~got mindre
prognos 2019.

~n

Saker som kan p~verka till ett l~gre minusresultat:
• Institutionen ~skar medel f~r AIL-l~rarutbildning
• Institutionen ~skar h~gskole~vergripande medel fr~n tidigare ~rs
uppdrags~verskott f~r att utveckla verksamheten inom Forum for
skola och v~lf~rd
• Skolverksuppdragen kan ~ka
• Forskningsrelaterade uppdrag eller anst~llningar utanf~r
institutionen for personal
IN ans~g att Kompetensf~rs~rjningsplanen som bifogats budgeten b~r
kommuniceras till institutionen.

$39

Information fr~n FUN
F~redragande: Signild Risenfors

Signild Risenfors rapporterade fr~n FUN.
• N~mnden f~rst~rktes med tv~ externa ledam~ter, Margarita Diez och Mats
Widigson. Margarita arbetar som driftchef pa Unilabs patologilaboratorium i
Solna och Mats arbetar p~ center f~r skolutveckling med fokus p~ sociala
inkluderingsfr~gor och likv~rdighet i G~teborgs Stad.

L,,
(M1
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7-gradig skala beh~lls p~ HV f~r internationella studenter. Fx anv~nds inte som
slutbetyg p~ kurs.
FUN avb~jde extern kvalitetsutv~rdering av forskarutbildningen.
Information gavs om den interna kvalitetsutv~rderingen av Forskarutbildningen
Doktorander i pedagogik har l~mnat in en skrivelse med kritik ang~ende
framf~r allt m~lmatrisen och till viss del administrationen av den individuella
studieplanen (ISP).
Anna Warberg har utsetts ny ordf~rande f~r Forskningsetiska utskottet.
Ledam~ter i Amnesr~det f~r Forskarutbildningen i AIL har utsetts:
Ordfrande Karin Forslund Frykedal, professor, pedagogik
Vice ordf~rande Maria Skyvell-Nilsson, docent, pedagogik med inrikt mot AIL
Vice ordforande Ulrika Lundh Snis, docent, informatik
Inga Wernersson, professor, utbildningsvetenskap
Lars Svensson, professor, informatik med inriktning mot AIL
Lena Pareto, professor, informatik med inriktning mot AIL
Eva Brink, professor, v~rdvetenskap
Martin Gellerstedt, docent, informatik
Martin Molin, docent, pedagogik, socialt arbete
Lennart Malmsk~ld, doktor, produktionsteknik

§ 40

Information fr~n Forskningsetiska utskottet
F~redragande: Annika Eklund

Forskningsetiska utskottet har skrivit en arbetsordning som nu ~r ~verl~mnad till
FUN fr bearbetning. Uppdraget till utskottet ~r att bevaka forskningsetiska fr~gor,
regler och lagstiftning. Vidare handlar uppgiften om att se ~ver h~gskolans riktlinjer
och bereda ~renden f~r FUN. Utskottet ~r inte ett beslutande organ.
Utskottet ska ocks~ st~dja h~gskolans l~rare, forskare och studenter med information
p~ olika s~tt, anordna seminarier och workshops och bist~ FUN:s ordf~rande vid
~renden om misst~nkt oredlighet. N~r det g~ller den sista punkten ser utskottet ~ver
om det g~r att gra anonyma anm~lningar digitalt.
Funktionsadress till Forskningsetiska utskottet ~r etikutskott@hv.se

§ 41

Information fr~n prefekt
F~redragande: Lena Sj~berg
AIL-l~rarutbildning

Institutionen har skickat in en ans~kan om medel for metodutveckling och forskning
kring AIL-l~rarutbildning. Detta skulle ber~ra f~ljande omr~den:
• Start KPU (Kompletterande Pedagogisk Utbildning)
• Utveckling av 4-6-utbildningen
• Grundl~rar- och Fritidsl~rarutbildningen
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Yrkesl~rarutbildingen

BUV byter avdelning
BUV-magistern/-mastern ska flyttas till Avdelningen for socialt arbete och
socialpedagogik. L~rarna som arbetar med programmen finns d~remot kvar p~ sina
respektive avdelningar.

Professorsmentorsskapet
Tiden f~r professorsmentorsskap dras ner fr~n 20% till 10% 2020 och fram~ver p~
grund av de ekonomiska f~ruts~ttningarna.
Kursutbud
Kursutbudet fr HT20 till VT21 ~r fastst~llt. Inga st~rre f~r~ndringar har skett, men
presentationen av kurserna i till exempel kurspaket ses over.

§ 42

~vriga fr~gor
Funktionsadress
Funktionsadress till Institutionsn~mnden p~ IoS fungerar nu:
institutionsnamnd-ios@hv.se
Sammankallande i l~pande potten-gruppen
P~ grund av Linda Mossbergs forskningsprojekt kommer Charlotta Isaksson att ta ~ver
Lindas roll i l~pande potten-gruppen fr~n och med ~rsskiftet. Linda l~mnar d~ gruppen
och ledam~terna i IN ombads fundera p~ om en ers~ttare ska v~ljas.
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