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Plats och tid Konferensrum Padua 09.00–12.00    

 

 

Närvarande ledamöter Bibbi Ringsby-Jansson, ordf. 

 Helena Korp 

 Johan Berlin 

 Lena Sjöberg §§ 17-22 

 Anna Dåderman 

 Mariella Niemi 

 

  

Frånvarande ledamöter Katarina Elam  

Lena Garberg 

 Anna Henriksen 

 

   

 

 

Övriga närvarande Henrik Lindeskog, sekr. 

Sandra Pennbrandt § 17-20 

 Ingrid Tano § 17-20 

 Per Fagrell § 17-20 

 Sevtap Gurdal § 17-20 

 Maria Jordansson §17-23 

Erika Darljung § 21-25 

Jonas Hallberg § 26 

  

 

 

Underskrifter: Sekreterare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

§§  17-28  Henrik Lindeskog 

 

 

 Ordförande  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  Bibbi Ringsby-Jansson 

 

 

 Justeringsperson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  Mariella Niemi 
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§ 17  

 

Fastställande av föredragningslista 

 

Slug beslutade  

 

att fastställa ärendelistan efter att ordningen på punkterna justerats så att punkt 5 om 

 MyPage lades efter punkt 7 om Forskarutbildning. 

 

 

 

§ 18 

 

Val av justeringsperson 

 

Slug beslutade 

 

att utse Mariella Niemi till justeringsperson. 

 

 

 

§ 19 

 

Föregående mötes protokoll 

 

Slug beslutade 

 

att lägga protokollet till handlingarna.  

 

 

 

Information och diskussion 

 

§ 20 

 

Högskolan Västs interna kvalitetssystem 

 

Sandra Pennbrant och Ingrid Tano inledde med en presentation av UN:s förslag till nytt 

kvalitetssystem. Tidsplanen är att det nya kvalitetssystemet kommer att starta på allvar under våren 

2017. Det kommer att läggas upp som en nationell sexårscykel. 

UKÄ har i den tidigare kvalitetsutvärderingen i första hand fokuserat utbildningarnas resultat, 

medan det nya system som är under utarbetande innebär ökat fokus på granskning av lärosätenas 

egna kvalitetssäkringssystem.  UKÄ:s förslag till nytt system för kvalitetsuppföljning av högre 

utbildning består av fyra komponenter:  
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 examenstillståndsprövningar 

 granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete  

 utbildningsutvärderingar 

 tematiska utvärderingar   

 

Utbildningsnämnden önskade nu få institutionernas synpunkter på det förslag som skickats ut. 

 

Följande synpunkter kom fram: 

 

 På några punkter är det inte tydligt vem som ska göra vad. Det är viktigt att någon är 

ansvarig för varje del i utvärderingen. 

 

 Det är inte klart hur arbetet ska utföras rent praktiskt. Flera områden kan delas upp. I ett 

tidigare dokument var det exempelvis specificerat vad som skulle göras och på vilken termin.  

 

 Frågan ställdes vem som ska utföra dokumentationen av allt. Kursansvariga, program- och 

ämnesansvariga har redan många uppgifter.  

 

 Institutionen har ett eget kvalitetssystem som behöver matcha väl in i det övergripande. 

Sevtap Gurdal arbetar med detta, bland annat genom institutionens kvalitetskonferenser. 

 

 Mycket viktigt att hitta en rimlig nivå på kvalitetsuppföljningsarbetet. Risken finns att man 

hopar dokument på varandra. Frågan behöver ställas vad man kan sovra för att hushålla med 

resurserna. Viktigt att stryka det som inte är nödvändigt för att undvika att systemet bär iväg 

och lever sitt eget liv. 

 

 Hur ska vi kunna säkerställa kvalité när examensmålen är mycket övergripande? Svårt att 

konkretisera målen.  

 

 Viktigt att få veta vad det finns krav på från UKÄ, så att institutionen kan utgå från det. 

Varje punkt som kan tas bort sparar mycket resurser och en minimalistisk syn kan göra 

kvalitén på utbildning och forskning bättre, med de resurser som står till förfogande. 

 

 Något som inte hittas i dokumentet är det pedagogiska stödet till studenter, till exempel 

specialpedagogiskt stöd och språkstöd. Det är ett mycket viktigt kvalitetsarbete. En annan del 

i kvalitetsarbetet bör vara avhoppsanalyser. 

 

UN informerade om att alla punkter inte är förenade med dokumentation. Miniminivån och vad 

UKÄ kräver kommer att bli tydligt. I september-oktober kommer det färdiga förslaget från UKÄ. Då 

behövs ytterligare diskussion kring utformning, omfattning och inriktning på högskolans och 

institutionernas kvalitetssäkringsarbete.  

 

 

 

§ 21 
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Forskningsanknytning 

 

Bibbi Ringsby Jansson redogjorde för Utbildningsnämndens uppdrag till institutionen om 

forskningsanknytning av utbildning, varpå diskussion följde. En kartläggning ska göras och ett 

material med frågor och matris finns. Ledamöterna var eniga om att istället för matriser använda sig 

av ett antal frågor, som kommer att diskuteras vid höstens Kick off. Ett underlag för den 

diskussionen kommer att skickas ut. 

 

I samtalet om forskningsanknytning framfördes synpunkten att utbildning och forskning behöver 

befrukta varandra. Aktualiteter, nya publikationer och aktuella analyser behöver lyftas tillsammans 

med grundläggande teorier. Lärare och studenter behöver vara bekanta med forskningsfronten, vad 

som debatteras och rör sig inom fältet. 

 

Frågan ställdes också vilka utmaningar det ger läraren att arbeta med forskningsanknytningen och 

hur läraren kan främja den. 

 

Ledamöterna uppmanades att tänka vidare kring dessa frågor. 

 

 

 

§ 22 

 

Forskarutbildning 

 

Lena Sjöberg redogjorde för arbetet med forskarutbildning. Ett forskarutbildnings-LG har startats. 

Man försöker synkronisera de olika projekt som pågår tillsammans med LINA och BUV. Det 

kommer att vara tre möten per termin, där även representanter från institutionen EI är med. 

 

Det arbetas också vidare med att se över rutinerna för tillsättning av handledare. Man ser också över 

kompetensförsörjningen, exempelvis genom möjligheter för meritering till docentur och 

dubbeldocentur. 

 

Kurserna i forskarutbildningen har nu gått två gånger och en utvärdering kommer att göras. Målet är 

att fler doktorander går kurserna och att det blir fler som handleder. 

 

Miljöskapande är också en del i detta. Bland annat kommer en forskarutbildningsdag för alla 

handledare och doktorander äga rum på hösten. 

 

Karin Forslund Frykedal kommer att ta vid i ledningen och administrationen av ämnesrådet för 

forskarutbildningen när Inga Wernersson går i pension. 

 

 

 

§ 23 
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SLUG:s handlingar på MyPage 

 

Maria Jordansson informerade om att SLUG:s handlingar nu kommer att ligga på en sida på 

MyPage, där ledamöterna får tillgång till kallelser, protokoll och andra handlingar. 

 

 

 

§ 24 

 

Utbudet, platser och planering 

 

Erika Darljung presenterade siffrorna kring utbudet. Nya platser på lärarprogrammet gör att antalet 

hst på institutionens ökar, trots att högskolan totalt fått minskat antal platser. 

 

Söktrycket på de fristående kurserna är betydligt lägre än prognosen, vilket gör att det beräknade 

anslaget för 2016 blir lägre än målanslaget. 

 

Frågor att besvara är varför söktrycket är lägre till de fristående kurserna. En tanke som kan prövas 

är om antalet kurser på avancerad nivå kan öka genom att ges en inriktning mot redan 

yrkesverksamma. 

 

En övergripande diskussion pågår om lärosätets resursfördelningssystem. Det finns en grundtanke 

att på några års sikt omfördela i budget så att fördelningen av anslag till institutionerna relaterar 

direkt till de intäkter som genereras via utbildningsområde. Här menar dock institutionsledningen på 

IoS att det även framledes finns anledning att göra en omfördelning med utgångspunkt från att 

ersättningen för olika utbildningsområden ger väldigt olika förutsättningar för att bedriva en 

kvalitativt god utbildning och att de ”orättvisor” som finns i det nationella fördelningssystemet ofta 

jämnas ut genom lärosätets möjligheter att lokalt göra en intern omfördelning. 

 

 

§ 25 

 

Bokslut 

 

Erika Darljung informerade om bokslutsprognosen. Institutionen har fått ca 1,9 miljoner mindre i 

anslag på grund av ändring av utbildningsområde för lärarutbildningen. Det sammanlagda 

minusresultatet för grundutbildningen ser i prognosen ut att bli ca 5 miljoner. Institutionsledningen i 

samarbete med controller arbetar vidare med analyser och åtgärder i anledning av detta. 

 

 

§ 26 

 

Breddad rekrytering och särskilt urval 

 



 
 PROTOKOLL 
 Strategisk lednings – och utvecklingsgrupp  
 Sammanträdesdatum sida 

 2016-05-30 6 (6)  
   

 

  
Justeringspersoners sign Utdragsbestyrkande 
   

 

Jonas Hallberg redogjorde för sin utredning av det socialpedagogiska programmets arbete med 

särskilt urval som grund för breddad rekrytering. Materialet har medgett en undersökning utifrån 

ålder och kön, men inte utifrån social bakgrund. 

 

Det nya bak- och framgrundsprojektet ger eventuellt en möjlighet att gå vidare. Man behöver ha 

data på individnivå för att kunna göra en analys kring vad det särskilda urvalet ger för effekt. Om 

Jonas kan få tillgång till material från detta projekt, skulle det kunna vara intressant att arbeta vidare 

med. Jonas fortsätter kontakten med Ove Johansson och Ragnar Håkansson kring detta. 

 

En enkät till studenter skulle också kunna bidra till en sådan undersökning. Att koda in data från 

LADOK tar mycket tid och är inte så fruktbärande, enligt Jonas. 

 

Uppdraget om förslag till ny Samverkansorganisation på institutionen (Jonas Hallberg ansvarig) 

redovisas vid höstens första sammanträde med SLUG. 

 

 

 

§ 27 

 

Rapporter 

 

Anna Dåderman rapporterade om marknadsföring av kurser på avancerad nivå. Det har varit mycket 

arbete kring detta och det har inte varit tydligt vem som egentligen har ansvaret. Informerades om 

att på avdelningen för socialpedagogik är kursansvarig den som också är ansvarig för 

marknadsföring. 

 

Bibbi informerade om den administrativa översynen, som kommer att sjösättas i höst, med bland 

annat ett servicecenter dit man kan vända sig med alla frågor av karaktären administration-

/verksamhetsstöd, systemfrågor, IT-frågor, enklare personaladministrativa frågor etc. 

 

Bibbi informerade också om utredningen En eller två nämnder, angående UN och FFUN. Förslaget 

ligger på två nämnder, där varje nämnd är utökad med ytterligare en ledamot. Nämndordförande ska 

vara docent eller professor. Det ska också klargöras tydligare vad som ingår i ordföranderollen. 

Rektorsbeslut tas innan sommaren. 

 

 

 

§ 28 

 

Övrigt 

 

Inga övriga frågor förelåg. 


