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§ 14 

Faststallande av foredragningslista 

SLUG beslutade 

att faststalla arendelistan. 

§ 15 

Val av justeringsperson 

SLUG beslutade 

att utse Kerstin von Bromssen till justeringsperson. 

§ 16 
Foregaende motes protokoll 

Till punkten Ny ledamot i Anstallningsnamnden (§ 13) gavs foljande redogorelse: 
Intresseanmalningar fran fyra personer hade inkommit: Afrah Abdulla, Johan Berlin, Anette Bolin 
och Petri Kajonius. Prefekt Lena Sjoberg gav foljande forutsattningar: Det ska vara en kvinna som 
foreslas, eftersom sammansattningen i Anstallningsnamnden blir alltfor ojarnn mellan konen i annat 
fall, och personen som foreslas ska ha lektorserfarenhet. Likasa kunde inte Anette Bolin komma 
ifraga pa grund av hennes roll som ledamot i Hogskolan Vasts styrelse. Efter samrad med SLUG 
valde prefekt att ga ut med en ny mojlighet for intresseanmalningar. 

Kort darefter klargjorde rektor att forutsattningen om lektorserfarenhet var en missuppfattning. 
Likasa var kravet pa kvinnlig representation inte ett nodvandigt utan ett mycket onskvart krav. Dock 
gallde hindret for ledamot i hogskolans styrelse att ocksa vara ledamot i Anstallningsnarnnd, 

Prefekt foreslog darfor Afrah Abdulla som ny ledamot i Anstallningsnamnden, Afrah har darefter 
utsetts till ledamot. 

Justeringspersoners sign Utdragsbestyrkande 
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Information och diskussion 

§ 17 

Kurs- och programutbud 2019 och framat 

Carina Vinbo gick igenom malanslag och prognos for 2018 och kommande ar. 
Utbudet som prognostiseras ska stamma med det malanslag som ar angivet. En eventuell 
overproduktion av utbildning gar in i larosatets myndighetskapital. 
Vi behaver ligga lite over i berakningama eftersom det finns en stor osakerhet i antal sokande och i 
prestationer och avhopp. En annan osakerhet ar vilka politiska beslut som tas efter hastens 
riksdagsval. 
Klassningen av kurser iir ocksa en faktor som paverkar. Marie Vesterlind och Bibbi Ringsby Jansson 
arbetar med klassningen av kurser pa det socialpedagogiska programmet infer beslut av rektor. 
Kommande Magister i AIL ar inte med i prognosen eftersom det fortfarande saknas mycket 
information kring den utbildningen. 
Det finns ocksa en mojlighet att sa att saga overlata platser till institutioner som behaver oka sitt 
platsantal. 

Maria Jordansson gick igenom programutbudet infor hasten 
Relationen mellan program och kurser ligger ungefar pa 60% for program och 40% pa kurser. 

SLUG diskuterade foljande: 
De fristaende kursema kan svara mot aktuella behov, aktuell forskning och intresse fran studenter. 
Socionomprogrammet, som planeras och pabyggnadsutbildningen till socialpedagogiska 
programmet kommer att ge fler studenter. 
Vissa kurser som ger allmanbildning tycks ocksa vara intressanta ur studentsynpunkt, exempelvis 
grundkurs i psykologi, barn- och ungdomsvetenskap och engelska 1-30. 
Det finns en risk att vi konkurrerar med oss sjalva - exempelvis genom de olika kursema i 
samtalsmetodik. 

En fraga att arbeta vidare med ar utbildning for yrkesverksamma, t ex genom sommarkurser. 
Vi behaver sjalva lagga kraft pa marknadsforing genom t ex vara forum och Bl.Jv-miljons 
kontakter. 

Mycket ar pa gang vad galler online-kurser. Det finns dock problem med genomstromning. 

Institutionen skulle kunna arbeta paketering av kurser, t ex genom helgkurser och koncentrerade 
tillfallen, SLUG fortsatter att diskutera detta pa septembermotet. 

Justeringspersoners sign Utdragsbestyrkande 
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§ 18 

Strategisk plattform - Vad innebar den och hur arbetar vi utifran den? 

Strategisk plattform diskuterades. Foljande sades bland annat: 

• Den strategiska plattformen kan upplevas som slagordsmassig. Samverkan finns inte med 
bland karnorden. 

• Liknar en sorts manual i hur man utfor en plattform. Tva olika logiker som stor varandra. 
Kan bli kontraproduktivt. Nagra av vardena ar langt ifran verksamhetema. 

• Exempel pa ett alltfor strikt regelsystem finns, dar det skulle behovas mer av ett generost 
forhallningssatt, vilket understods av plattformen. Pa individniva kan finnas en stor 
generositet, men pa ett overgripande plan behaver det finnas en generositet i att inte ha allt 
planlagt och fardigt innan man t ex bjuder in kommuner osv. A VP-arbetet ar ett annat 
exempel dar formema for arbetet kan bli mer generosa, 

• Tva ord hade rackt: Offensiva och inkluderande. Kan tacka in mycket kring forskning och 
samverkan. 

• Bildema pa webben behaver fa fler dimensioner och inkludera aven aldre personer. 
• Det hallbara ar att satsa pa en intern diskussion, t ex i programmoten, och fa det att strornma 

mellan de olika nivaerna. 
• Tillit skulle behova vara ett av karnvardena. 
• Kritiskt forhallningssatt som ett karnvarde ar centralt men tycks saknas i plattformen. 
• Forslag pa institutionens forhallningssatt utifran plattformen: Inkluderande, offensiv, 

problematiserande institution med tillit. 

Viktigt att lagga det arbetet med den strategiska plattformen pa ratt niva och arbeta med de begrepp 
som varje avdelning eller arbetsgrupp fastnar for. Vi bor ha en pragmatisk syn och inte se 
plattformen som lagbok utan koppla innehallet till det man redan gor, betona nagot och tona ner 
nagot annat. 

§ 19 

bvriga fragor 

a. A VP-arbetet infor 20 I 9 
2019 ars AVP kommer att ha samma upplagg som 2018. Forslaget fran SLUG ar att arbeta med de 
olika rubrikema och omradena i programraden, Framholls att det ar viktigt att se bakat och titta pa 
vad vi gjort, vad vi inte gjort och vad ska vi arbeta vidare med. 

Viktigt med koncentration och kvalitet. Det kan dock ibland se ut som att arbetet spanner over for 
mycket eftersom delar av institutionen gor olika saker och ska gora olika saker. 

Justeringspersoners sign Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 
Strategisk lednings - och utvecklingsgrupp 

Sammantriidesdatum 

2018-05-21 
sida 

5 

SLUG kommer pa sitt septemberrnote ta upp A VP och Utbud, samt definition av AIL och 
Budget/Ekonomi pa novembermotet. 

b. Meriteringsstod 
Kerstin von Bromssen foredrog arbetet med ansokningar om meriteringsstod i Forsknings 
kommitten, En synpunkt framfordes att det var positivt att fordelningen skedde lokalt. Protokollet 
bor ga ut till institutionen och informeras om i nyhetsbrevet med lank. 

c. Strategiska medel 
Ett forslag ligger som ska tas upp i MBL infor beslut av rektor. Arbete pagar med omfordelning och 
nyanstallning for att tacka upp den tid som olika personer kommer att lagga pa de strategiska projekt 
som beviljas medel. 

d. Uppfoljning av moteskultur 
Johan Berlin har deltagit med introduktion och samtal om moteskultur pa tva avdelningsmoten och 
kan delta pa fler om onskemal finns. 
SLUG arbetar vidare med fragan i och med AVP-arbetet. Framfordes att nya medarbetare ofta har 
viktiga perspektiv kring moteskulturen utifran tidigare arbetsplatser. 

Justeringspersoners sign Utdragsbestyrkande 


