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

Doktorandrepresentant
Studentrepresentanter
vriga n~rvarande
Prefekt
Handl~ggare Akademist~d
Avdelningschefer

2020-02-24
24 februari 2020 kl. 8.30-12.15
Humboldt

Linda Mossberg
Johan Berlin $14-19
Karin Forslund Frykedal
Rikard Hedlund
Johan Hyr~n
Charlotta Isaksson
Marie P~sse
Signild Risenfors
Nina Tryggvason $14-19
Vakant
Josefina Larsson $14-19

Kvalitetschef
Kvalificerad utredare

Lena Sj~berg
Maria Jordansson
Elisabeth Jansson $11-14
Johanna Larsson $11-14
Helena Nilsdotter Brown $11-14
Jonna Johansson $11-14
Liselott Lycke $11-14
Anna-Maria Blomgren $11-14

Sekreterare

Henrik Lindeskog

Fr~nvarande:

Susanne Bergqvist

U nderskrifter:
Sekreterare $$11-19
1
J
J

Ordf~rande

Justeringsperson
(

Linda Mossberg
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§ 11

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

fastst~lla f~redragningslistan.

12
usteringsperson

§

Institutionsn~mnden beslutade
att

utse Signild Risenfors till att justera protokollet.

§ 13

F~reg~ende m~tes protokol]
Institutionsn~mnden gick igenom protokollet fr~n f~reg~ende m~te och
beslutade d~refter
att

§

l~gga protokollet till handlingarna.

14

Information inf~r UKA:s platsbes~k
F~redragande: Anna-Maria Blomgren och Liselott Lycke

UK~ granskar f~r n~rvarande H~gskolan V~sts kvalitetssystem f~r utbildning respektive forskning. Sj~lvv~rderingar f~r b~da omr~dena l~mnades in i h~stas och under
v~ren g~r UK~:s bed~margrupp tv~ platsbes~k.
Anna-Maria Blomgren och Liselott Lycke gick igenom h~gskolans kvalitetssystem,
UK:s mallar f~r granskning och h~gskolans sj~lvv~rderingar.
IN f~rde en diskussion om de olika begrepp som anv~nds, s~som verksamhetssystem,
kvalitetssystem, ledningssystem, kvalitetsstyrning och kvalitetssakring. Konstaterades
att det inte finns n~gon enhetlighet i hur de anv~nds varken mellan l~ros~ten i f~rh~llande till UK~.
Lokala kvalitetss~kringssystem inom olika verksamheter har funnits sedan tidigare p~
H~gskolan V~st, men har nu samordnats. Det som saknas eller beh~ver f~rb~ttras ~r ett
kvalitetssystem for risker, samt ett bvergripande kvalitetssystem.
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IN diskuterade ocks~ ben~mningen "~vrig forskning" i f~rh~llande till "vitala
forskningsmilj~er". Att fora samman all forskning som inte Jigger inom de vitala
milj~erna och ben~mna den "~vrig" kan ge en effekt av osynligg~rande.

§ 15

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

Signild och Johan f~redrog n~gra punkter fr~n senaste m~tet med FUN:
• KPU, Kompletterande Pedagogisk Utbildning
Arendeordningen f~r ny utbildning akutaliserades och FUN efterfr~gade ett yttrande
fr~n IN. Ett s~dant yttrande hade varit den regelm~ssiga g~ngen, men i detta fall n~jde
sig FUN med informationen som representanterna fr~n institutionen kunde ge.
• Revidering av arbetsbeskrivning for Forskningsetiska utskottet
Arbetsbeskrivningen justerades n~got.
• F~rslag till riktlinjer vid allvarlig avvikelse fr~n god forskningssed
H~gskolan V~sts riktlinjer anpassas till de nya nationella riktlinjerna.
• Riktlinjer for nominering och utseende av hedersdoktorer och promotor
Riktlinjer och process f~r utseende och nominering s~gs ~ver. FUN tar in f~rslag p~
hedersdoktorer infor akademisk h~gtid senast 23 mars.
• Institutions~vergripande kvalitetsrapporter
Andreas de Blanche sammanst~ller i samr~d med ber~rda de institutions~vergripande
programrapporterna inf~r ~verl~mnande till rektor.
• Kurslitteratur och kursinnehll i kursplan
Diskussion om kursplanernas inneh~llsdel i Canvas beh~ver f~ras p~ varje institution
eftersom f~ruts~ttningar och ~nskem~l ser olika ut. Riktlinjerna beh~ver eventuellt ses
~ver.
• Mall for programrapport
Revidering av mall en for programrapporter kommer att gras p~ FUN :s heldag i juni.
Ovriga kommentarer i samband med rapporten fr~n FUN:
• Ers~ttare i IN och FUN
Valberedningen p~ institutionen har tagit fram f~rslag p ers~ttare. Valet startar inom
kort.
• Doktorandrepresentant
Henrik p~minner Studentk~ren om doktorandrepresentant till IN. F~r Amnesr~dets del
har Studentk~ren utsett Anh Truong till doktorandrepresentant.
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16

Information fr~n Forskningsetiska utskottet
F~redragande: Nina Tryggvason

F~rra m~tet med Forskningsetiska utskottet blev inst~llt. Utskottet hade planerat att
arbeta med arbetsbeskrivningen och s~kerhetsfr~gor.
Det som sagts om utskottets uppgifter ~r att det ska bevaka forskningsetiska fr~gor
bereda ~renden fr FUN, st~dja forskningsetiska fr~gor med t ex seminarier och
workshops, ta emot anm~lningar f~r misst~nkt avvikelse f~r god forskningssed och
arbeta f~r att fr~mja god forskningssed.
Nina har tagit emot flera fr~gor om etiska aspekter i studentarbeten. Hon ~terkommer
n~r detta har diskuterats i utskottet.

§ 17

Information fr~n Utskottet f~r forskningsfr~gor
F~redragande: Charlotta Isaksson

Utskottet behandlade i samband med februariutlysningen 17 ans~kningar till l~pande
potten. Samtliga blev beviljade, vissa under f~ruts~ttning av specificerade kostnader,
milj~h~nsyn och godk~nda presentationer.
Skrivarveckan vecka 14 hade 8 s~kande vilka alla beviljades plats. Fortfarande finns
plats vecka 48 och en ny utlysning till denna sker under v~ren.
Tv~ s~kande beviljades meriteringsst~d inf~r docentans~kan.
En ans~kan som avs~g tid till forskningsans~kan fick avslag p~ grund av brist p~
information.
I samr~d med prefekt g~rs inte n~gra fler utlysningar under ~ret av forskningsmedel
f~rutom skrivarvecka p~ grund av den begr~nsade ekonomin.
Redan i oktober sker utlysning av s~rskilda forskningsmedel, till exempel medel for
forskningsans~kningar, inf~r 2021.
Charlotta tar ordf~randebeslut ~ven f~r spr~kgranskning av forskningsans~kningar.
Datum och samordning med utlysningarna fr~n BUV diskuterades. Charlotta samr~der
med Emma Sorbring om detta.
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§ 18

Information fr~n prefekt
F~redragande: Lena Sj~berg
a. UKA:s granskning av l~rarutbildningarna
En ~versikt av de granskningar som p~g~r f~r institutionens del visades. D~refter
gjordes en genomg~ng av UKA:s granskning av l~rarutbildningarna. S~rskilt
redovisades de ~tg~rder som har vidtagits f~r f~rskoll~rarprogrammets
examensarbeten och svenskan inom ~mnesl~rarprogrammet.
I den efterf~ljande diskussionen togs bland annat f~ljande saker upp:
N~r m~nga examensarbeten ska handledas och bed~mas ~r kommunikationen mellan
l~rarna n~dv~ndig inte minst n~r ocks~ externa examinatorer tas in fr~n andra
~mnesomr~den. Tidigare har det funnits en institutions~vergripande grupp som
diskuterar bed~mning av examensarbeten. Detta skulle kunna vara aktuellt pa nytt.
N~r det g~ller delaktighet i dessa och kommande granskningar f~resl~r IN f~ljande
process:
• IN informeras om aktuella processer.
• IN utser n~gon av sina ledam~ter med l~mpliga ~mneskunskaper som f~r
m~jlighet att delta i m~tena med institutionens interna arbetsgrupp.

b. Hantering av remisser
Lena redogjorde for hur remissf~rfarandet har sett ut tidigare. Registrator har skickat
inkommande remiss till prefekt eller avdelningschef som har st~mt av med inneh~llsligt
kunniga och ber~rda. Prefekt eller avdelningschef har skrivit remissvar och st~mt av
med rektor.
IN f~resl~r att prefekt informerar IN n~r nya remisser inkommer och vad HV/IoS
svarar.

$19
Ekonomi och utbud
F~redragande: Lena Sj~berg
Lena redogjorde f~r ekonomi- och utbudsfr~gor.
Bokslutet 2019 har visat p~ ett st~rre negativt resultat ~n prognosticerat.
Ledningsgruppen arbetar med en ~tg~rdsplan som i stora drag best~r av f~ljande
punkter:
• arbeta bort ~verintaget av studenter p~ program
• bibeh~lla och ~ka samorganisering eller saml~sning av kurser
• f~rslag p~ inst~llande i ~r av AIL-magister (inl~mnat till FUN)
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forsiktighet vid dyra kurser (examensarbeten) och vid
omregistreringar
~versyn av frist~ende kurser
f~rslag p~ inst~llande av vissa kurser H20 utifr~n tidigare
sktryck, personalbehov osv.
noggrann planering av kompetensf~rs~rjning och ett mjukt
anst~llningsstopp
~kning av int~kter fr~n uppdrag och externa forskningsmedel
str~van efter st~rre framf~rh~llning och stabilitet
se ~ver utl~ning och inl~ning till och fr~n andra institutioner
klokt verksamhetsrelaterad anv~ndning av KU-medel
~terh~llsamhet vid ink~p, resor och konferenser

20

Revidering av riktlinjer f~r inst~llande och avveckling av program
F~redragande: Linda Mossberg
F~rfr~gan om synpunkter p~ revidering av riktlinjer f~r inst~llande och avveckling av
program har inkommit fr~n Anna-Maria Blomgren.
IN hade inte n~gra synpunkter p~ f~rslaget.

§

21

Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU
F~redragande: Signild Risenfors
Signild redogjorde for den kompletterande pedagogiska utbildningen, KPU.
Behovet av l~rare ~r stort och en omskolning av personer med examen inom ~mnen
~ppnar f~r fler att g~ in i l~raryrket. Detta har gjort att institutionen har lagt fram ett
f~rslag som g~r till rektorsbeslut inom kort.
Kajsa Gr~nkvist, Marie P~sse och Karin Kittelmann Flensner har utgjort arbetsgrupp.
M~nga ~mnen ~r identiska eller n~raliggande de som l~ses p~ yrkesl~rarprogrammet
och saml~sning kommer att ske i h~g grad.
Studierna ska omfatta 90hp, bedrivas p~ trekvartsfart med campusf~rlagd
undervisning en dag i veckan och 20 dagars VFU per termin.
nskem~let fr~n institutionen
blivit positivt mottaget i FUN.

~r en pilot H20. F~rslaget har v~ckt m~nga fr~gor men
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22

Qvriga fr~gor
F~redragande: Linda Mossberg
Sprdkpolicy
Ett f~rslag till spr~kpolicy f~r H~gskolan V~st har utarbetats och synpunkter ska
l~mnas senast 10 mars. F~rslaget inneb~r inga st~rre nyheter, men uppmuntrar till
internordisk spr~kf~rst~else och f~resl~r titlar och skyltar p~ engelska.
Signild Risenfors, Elin Almer och Ylva Svensson har inkommit med synpunkter. Linda
skickar f~rslaget ~ven till Marie P~sse f~r p~seende.
a.

b. Nominering av hedersdoktor och promotor
Linda uppmuntrade till nominering av hedersdoktor och promotor inf~r akademisk
h~gtid. Nominering av hedersdoktor ska vara inl~mnad senast 23 mars. Information
ges av Magdalena Zawada, namndsekreterare@hv.se.
Datum f~r h~sten
Henrik fick i uppdrag att skicka f~rslag p~ datum f~r institutionsn~mndens m~ten
i h~st. M~ten ska undvikas p~ kursstartsveckan.
c.
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