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

Doktorandrepresentant
Studentrepresentanter

Linda Mossberg
Johan Berlin
Annika Eklund
Karin Forslund Frykedal $51-53
Rikard Hedlund
Johan Hyr~n
Charlotta Isaksson
Marie P~sse
Signild Risenfors
Nina Tryggvason
Jennie Ryding
Josefina Larsson

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

Lena Sj~berg
Maria Jordansson

Sekreterare

Henrik Lindeskog

Fr~nvarande:

Susanne Bergqvist

Underskrifter:
Sekreterare §§ 43-53

Henrik Lindeskog

Ordforande

LindaMossberg

•

Justeringsperson

Charlotta Isaksson
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§ 43

Fastst~llande av f~redragningslistan
Institutionsn~mnden beslutade
att

fastst~lla f~redragningslistan.

§ 44

lusteringsperson
Institutionsn~mnden beslutade
att

utse Charlotta Isaksson till att justera protokollet.

§ 45

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

l~gga protokollet till handlingarna.

§ 46

Information fr~n FUN
F~redragande: Signild Risenfors och Johan Berlin

Rapporterades om f~ljande fr~n senaste m~tet i FUN:
• Representanter fr~n FUN har genomf~rt dialogm~ten med de tre forskningsmilj~erna p H~gskolan V~st.
• Dialogmoten kommer att genomforas under det f~rsta kvartalet 2020 kring
verksamhetsplanerna fr de vitala forskningsmilj~erna.
• Sj~lvv~rderingen av h~gskolans kvalitetssystem l~mnas in till UK~ 19
december och platsbes~k fr~n UK~ kommer att ske 11 mars och 6-7 maj.
• En tj~nst som vice rektor f~r forskning tills~tts i dagarna.
• Arbetsbeskrivningen f~r forskningsetiska utskottet fastst~lldes.
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§ 47

Information fr~n Forskningsetiska utskottet
Fredragande: Annika Eklund
Annika Eklund avg~r fr~n uppdraget som ledamot i Forskningsetiska utskottet p~
grund av en postdok-tj~nst p Institutionen f~r individ och h~lsa. Ordf~randen har
tillfr~gat Nina Tryggvason som ~r positiv till att vara ny ledamot i utskottet.
I ~vrigt fanns inget att rapportera eftersom utskottet m~ts f~rst p~ torsdag.

§ 48

Information fr~n prefekt
F~redragande: Lena Sj~berg
a. Helios - h~gre seminariet
Kerstin von Br~mssen och Jonas Hallberg kan t~nka sig att driva Helios under VT20
utifr~n sitt tidigare uppdrag fr~n Forskningskommitt~n. Institutionsn~mnden b~r
under v~ren diskutera hur Helios ska drivas d~refter.
b. Inr~ttande av nytt program
Institutionen kommer att l~mna in en f~rfr~gan till FUN om att starta en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU, 90hp) med en provomg~ng HT20. Saml~sning kommer
att ske med Yrkesl~rarprogrammet. Efter provomg~ngen ska satsningen utv~rderas
inf~r en eventuell forts~ttning och uti:ikning av antal studenter.
c. Utbudsfr~gan

Ledningsgruppen kommer att diskutera program- och kursutbudet utifr~n Anita
Hansbos rapport kontinuerligt under v~ren. FUN kommer s~rskilt att koncentrera sig
p~ den del i rapporten som ber~r det arbetsintegrerade l~randet. Rapporten b~r ses
som ett inspel och l~ros~tet beslutar om hur det ska p~verka utbudet.

§ 49

Information om piloten f~r AIL-certifiering
Fredragande: Annika Eklund
Annika Eklund informerade om piloten f~r AIL-certifiering. Annika ing~r i en grupp
med representanter fr~n varje institution som arbetar utifr~n h~gskolans strategiska
m~l att alla program ska vara AIL-certifierade 2023. Gruppen leds av Bibbi Ringsby
Jansson och har en konsult, Hanne Schmidt, kopplad till sig.
Ett program fr~n varje institution ingr i piloten. Tanken ~r att certifieringen, som har
varit ett omdiskuterat begrepp i gruppen, ska g~lla p~ program- och inte p~ kursniv~.
Den ska ing~ i det ordinarie kvalitetsarbetet och i arbetet med programrapporterna. En
sv~righet som gruppdeltagarna i piloten har blivit medvetna om ~r bland annat att det
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~r mycket skilda f~ruts~ttningar f~r olika program. Varje utbildning beh~ver d~rf~r
definiera vad AIL inneb~r under programmets egna f~ruts~ttningar.

§ 50
Utskottet f~r forskningsstrategiska fr~gor

F~redragande: Charlotta Isaksson
a. Namn p~ utskottet
N~mnden menade att utskottet b~r heta "Institutionsn~mndens utskott f~r
forskningsfr~gor".
b. Ers~ttare f~r Linda Mossberg
Charlotta lsaksson tar over Linda Mossbergs roll som ordf~rande/sammankallande i
utskottet. Linda ~r dock med och beslutar om f~rslag f~r de strategiska forskningsmedlen i februari.
Jennie Ryding meddelade att hon beh~ver ~gna mer tid ~t sitt avhandlingsarbete och
d~rf~r kommer att avg~ fr~n sin plats som doktorandrepresentant i Institutionsn~mnden och i utskottet f~r forskningsfr~gor. Hon har meddelat studentk~ren, som
rekryterar en ny representant for doktoranderna.
N~mnden ans~g att det b~r vara ytterligare en ledamot i utskottet som ers~ttare f~r
Linda.
c. Kriterier for forskningsmedel (Bilaga 1)
N~mnden diskuterade f~rslaget p~ kriterier f~r forskningsmedel 2020 och gjorde n~gra
justeringar.
Lena Sj~berg f~reslog fr utskottet f~r forskningsfr~gor att ~ven doktorander b~r
kunna s~ka medel ur l~pande potten samt anm~la intresse f~r skrivarvecka.
d. Riktlinjer f~r l~pande potten (Bilaga 2)
Charlotta redogjorde f~r riktlinjerna f~r l~pande potten. F~ljande justeringar gjordes
utifr~n f~rslaget fr~n utskottet och den f~ljande diskussionen:
• Ordf~randebeslut g~ller enbart spr~kgranskning
• Open Access-avtal ska kontrolleras med biblioteket f~re ans~kan om
publiceringsmedel
• Formuleringen om resor utanf~r Europa b~r g~lla "i regel"
• En punkt om fardmedel vid konferenser och forskningssamarbeten l~ggs till
• Det l~ggs till att medel inte kan s~kas retroaktivt
• Punkten om relevans for utbildning och forskning vid institutionen tas bort.
D~remot finns den kvar p~ ans~kningsblanketterna i informationssyfte.
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e. Brev till Institutionsn~mnden om l~pande potten
Ett brev med synpunkter p~ senaste beslutet om medel fr~n l~pande potten har
skickats till Institutionsn~mnden. Brevet aktualiserar att besluten beh~ver vara s~
transparenta som m~jligt, inte minst n~r medlen inte r~cker till alla ans~kningar.
Linda Mossberg skriver ett svar p~ brevet.
N~mnden diskuterade ocks~ m~jligheten att ha en utlysning sent
kommande ~r och bed~mde det som positivt.

p ~ret inf~r

§ 51
lnstitutionens kvalitetskonferens

F~redragande: Linda Mossberg
Linda Mossberg redogjorde f~r ett frslag p~ uppl~gg fr kvalitetskonferensen
24 februari 2020. Efter diskussion kom n~mnden fram till f~ljande punkter for
konferensen:
• Programrapporter
• Studentklagom~l (~vergripande niv~)
• Studentn~rvaro
Den f~reslagna punkten om kursv~rderingar skjuts p~ framtiden eftersom det beh~vs
mer material att utv~rdera innan justeringar kan g~ras.
N~mndens presidium ~terkommer om hur kvalitetskonferensen beh~ver f~rberedas.

§ 52
Flexibelt l~rande - vad s~ger forskningen? En liten ~versikt (Bilaga 3)

F~redragande: Karin Forslund Frykedal
Karin Forslund Frykedal redovisade en ~versikt om flexibelt l~rande.
I den efterfoljande diskussionen framkom bland annat detta:
• Det finns inte alltid en samsyn mellan studenter och la.rare kring
vilken flexibilitet som ~r m~jlig eller ~nskv~rd
• Meningsfullhet m~ste vara det styrande och flexibilitet l~gas in d~r
den ~r m~jlig
• H~gskolans m~l ~r att n~ fler, vilket kan inneb~ra olika saker: att n~
fler kvantitativt, eller att n~ personer som inte ser sig som typiska
h~gskolestudenter
• Om ~ven tidsaspekten ska vara flexibel, krockar det med
m~jligheten att m~tas i digitala forum och seminarier
• Ett exempel p flexibilitet men med en fast form ~r
yrkesl~rarutbildningen, som ~r campusf~rlagd en dag i veckan
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Ledningsgruppen p~ institutionen kommer att unders~ka hur det ser ut
med flexibelt l~rande p~ ~vriga l~ros~ten f~r l~rarutbildningarna. Det kan
bli ett av bidragen till den fortsatta diskussionen.

§ 53

Qvriga fr~gor
F~redragande: Linda Mossberg
UKA:s granskning av kvalitetssystemet
Liselott Lycke och Anna-Maria Blomgren ~nskar g~ igenom fr~gorna inf~r UK~:s
intervjuer vid granskningen av kvalitetssystemet. Ett l~mpligt tillf~lle f~r detta ~r
institutionens kvalitetskonferens 24 februari som d~rf~r f~rl~ngs en timme.
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