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§ 1 

Faststallande av foredragningslista 

SLUG beslutade 

att faststalla arendelistan. 

§2 

Val av justeringsperson 

SLUG beslutade 

att utse Sabina Kapetanovic till justeringsperson. 

§3 

F oregaende motes protokoll 

Protokollet gicks igenom och lades till handlingama. 

Information och diskussion 

§4 

Arbetsintegrerat larande, AIL - definitioner 

Diskussion kring begreppet AIL utifran ett dokurnent med nagra inspel kring AIL som Kristina 
Johansson sammanstallt. 

Olika synpunkter lyftes fram kring det regeringsuppdrag som Hogskolan Vast har att bedriva 
undervisning och forskning med ett perspektiv av arbetsintegrerat larande. Hogskolan har 
systematiserat och dokumenterat samverkan under Iang tid, olika definitioner har provats och beror i 
stora delar pa vilken utgangspunkt som tas. Det firms dock ett behov att utifran Hogskolan Vasts 
beskrivning av AIL ocksa formulera en definition for institutionen. Denna skulle kunna delas upp i 
tva delar, dar den ena riktar in sig pa forskning och den andra pa undervisning/grundutbildning. Det 
firms ett stort behov av att pa ett enkelt satt forklara AIL for egen del, men ocksa for studenter och 
utomstaende, aven om det innebar en forenkling av ett mangfacetterat begrepp. 

Justeringspersoners sign Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 
Strategisk lednings - och utvecklingsgrupp 

Sarnrnantradesdaturn 

2018-01-29 
sida 

3 

Fragan stalldes vad som skiljer Hogskolan Vasts utbildning/forskning i samverkan med andra 
larosatens. Vidare poangterades att den dikotomi som ibland skymtar mellan praktik/verksamhet och 
teori/bildning maste motarbetas. 

Diskussionen mynnade ut i att en grupp utsags att arbeta fram ett forslag till institutionens skrivning 
om AIL i forskning och utbildning - Johan Berlin, Sevtap Gurdal och Katarina Elam. Ett forslag bor 
finnas fardigt i borj an av hasten. 

§5 

ARK- Vad gors utifran arbetsmiljoenkaten? 

En presentation gjordes pa institutionsinformationen 24 januari om resultatet av ARK 
undersokningen. Sedan har varje avdelning arbetat for sig. Avdelningen for psykologi, pedagogik 
och sociologi kommer att arbeta vidare under nagra intematdygn. 

Nar det galler de administrativa systemen papekades att det ar viktigt att fa framfora synpunkter 
direkt till forvaltningens ledning pa nagot satt. Antingen via enkat eller direkt, till exempel vid ett 
institutionsmote. 

§6 

Kursvarderingamas utformning 

Efter reaktioner fran skyddsombud pa hogskolan har prefektema pa uppmaning av rektor beslutat att 
fritextsvaren i kursvarderingarna ska tas bort. Det har blivit ett arbetsmiljoproblem nar somliga svar 
har varit av personlig och krankande karaktar for enskilda larare. 
SLUG konstaterade att kursvarderingarna forlorar i relevans genom denna atgard och diskuterade 
olika satt att arbeta med enkat i kombination med gemensam muntlig utvardering. 
Detta ar ocksa en fraga for studentkaren att arbeta vidare med. Institutionen avvaktar tillsvidare med 
att gora nagra forandringar i kursvarderingarna forutorn att ta bort mojligheten till fritextsvar. 

§7 

Motesplanering for SLUG 

Manga olika teman for SLUG:s moten, liksom for institutionsdagar och Kick off, diskuterades: 
• Digitalisering/IT-kompetens i personalgruppen 
• Pedagogiskt forhallningssatt 

o Forhallningssatt gentemot studenter 
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o Akademiska varden, att vara universitetslarare, bildning (kan vara ett tema for Kick 
off) 

• Lika villkor och jamstalldhetsintegrering i hogre utbildning 
• Trackit - slutrapport och det pedagogiska uppdraget, kan behova diskuteras vidare 
• Moteskultur 
• F orskningsankn ytning 
• Erfarenhetsutbyte och presentationer kring digitalisering, pedagogiskt forhallningssatt och 

forskningsankn ytning 
• Kritisk blick pa digitaliseringen och <less konsekvenser 
• Samverkan, breddad rekrytering, intemationalisering 

En modell skulle kunna vara att arbeta med erfarenhetsutbyte pa institutionsdagen i juni och 
pedagogiskt forhallningssatt/bildning/akademiska varden pa Kick off i augusti. 

Katarina Elam redogjorde for UN:s arbete med forskningsanknytning. Fragan har gatt tillbaka till 
programmen som ska skriva fram en prioriteringslista om hur arbetet bor fortskrida och vad som ska 
prioriteras under varen. 
Prefekt och sekreterare samlar ihop vad som har skrivits hittills pa institutionen och aterkommer i 
fragan. 

Diskussionen mynnade ut i detta forslag pa teman for arets sammantraden med SLUG: 

Varen 
19 Mars 

• Den strategiska plattformen 
• Moteskultur 

o Johan Berlin gor ett forslag kring nagra diskussionspunkter 
• Paborja diskussionen pedagogiskt forhallningssatt 

21 Maj 
• Pedagogiskt forhallningssatt, Forskningsanknytning 

Hosten 
• Intemationalisering 
• AIL 

Den strategiska plattformen behaver tas med i de olika delama och diskuteras. Anna Henriksen 
haller oss lopande informerade om jamstalldhetsintegreringen, 
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