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g Ärende Beslut

58. Utseendeavjusteringsperson

59. Fastställande av dagordning.

60. Beviljande av nåirvarorätt.

61. Föregående mötes protokoll.

62. Uppftiljning av HT-fakulteternas
kvalitetsdialoger ftir utbildning på
grund- och avancerad niv ã 2020.

Foredr øgande : Lena Christens en,

utbildningsledare

Dnr STYR 2019/1811

Cornelia Andersson utses.

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse

Grundutbildningsnämnden bevilj ar tillträdande
studentrepresentanter Axel Lindberg och Alexander
Johansson närvarorätt.

Föregående mötes protokoll godkänns och läggs till
handlingarna.

Utbildningsledaren presenterar rapporten ftir
uppftljning av årets kvalitetsdialoger med tema
internationalisering och interkulturell kompetens.
Nämnden ombeds kommentera på rapporten och på de
uppftiljningsaktiviteter som ftireslås.

Diskussion.

Grundutbildningsnämnden konstaterar att det inom HT-
fakulteternas utbildningar fìnns många goda praktiker
kring arbete med internationalisering och interkulturella
perspektiv. Nämnden diskuterar behovet av tidsramar,
konkretion och prioritering av uppftiljningsaktiviteterna
samt ftireslår en samanställning av resurser for lärare
om akademiska kulturer i relation till undervisning i
internationella miljöer som ytterligare en åtgärd.

Utbildningsledaren ombeds revidera rapporten utifrån
nämndens kommentarer och därefter ftira den vidare till
Fakultetsstyrelsens arbetsutskott.

PM, HT-fakulteternas system for
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling
av utbildning på grund- och avancerad
nivå, Frågebatteri kvalitetsdialoger:
Underlag kvalitetsdialoger grund- och
avancerad niv â 2020 och Uppfolj ning
av HT-fakulteternas kvalitetsdialoger
ftjr utbildning på grund- och avancerad
nivä2020, bilagor S 62 A-D.
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63. Utbildningsbeskrivningaravutbildning
på grundnivå bestående av fristående
kurser som leder till examen (l-90 hp).

Foredragande : Lis a Hetherington,

.fa kul t ets s e kr et er are

Dnr STYR 20201666
Jfr Dnr STYR 2018/1596

PM och Uppftiljning av HT-
fakulteternas kvalitetsdialoger ftir
utbildning på grund- och avancerad
nivä2079, bilagor S 63 A-8.

64. AvstämningmotVerksamhetsplan
2020 för H T-fakulteternas
grundutbildningsnämnd.

För edr agande : Lena C hr is tens en,

utbildningsledare

65. Uppftljning satsningar av
myndighetskapital inom

PROTOKOLL 2(4)
Datum: 2020-06-16
Sammanträdestid: kl. 09.00- 1 2.00

Utbildningsbeskrivningar diskuterades under
kvalitetsdialo gerna 2019 och aktualiserades också i
samband med framtagandet av handledningen fìir
inrättande, revidering och avveckling av utbildning på
grund och avancerad nivå. Lisa Hetherington fìiredrar
ftirslaget, som innehåller en uppdelning mellan å ena
sidan utbildningsbeskrivningar som innehåller en
redogörelse av ämnets identitet och de kompetenser som
utbildningen ger där målgruppen är studenter och å
andra sidan beskrivningar ftir granskning av progression
och måluppfyllelse i det interna kvalitetsarbetet. Den
senare formen av beskrivning ftireslås inkluderas i den
handledning ftir inrättande, revidering och avveckling
av utbildning som ska presenteras ftir
grundutbildningsnämnden i höst.
Grundutbildningsnämnden ombeds diskutera hur arbetet
ska fortskrida med den typ av utbildningsbeskrivningar
där studenterna är den främsta målgruppen.

Diskussion.

Grundutbildningsnämnden konstaterar att arbetet med
utbildningsbeskrivningarna bör påbörjas efter att HT-
fakulteternas alumnundersökning är slutredovisad, så att
innehållet kan kopplas till undersökningens resultat.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att uppdra åt en arbetsgrupp bestående av
grundutbildningsnämndens sekreterare, en
utbildningsledare, arbetslivskoordinatorn, en

studievägledare, en studierektor och en
studentrepresentant att ta fram ftirslag på ramar for
utbildningsbeskrivningar ftir fristående kurser som leder
till examen ( 1 -90 hp) och en tidplan samt att lorankra
ftirslaget i studierektorsnätverket. Förslaget ska därefter
presenteras i grundutbildningsnämnden ftir beslut.

Grundutbildningsnämnden informerades om statusen fìir
processerna i verksamhetsplanen och andra ärenden som

berör nämnden. Förutsättningarna ftir höstterminen med
personalsituationen på kansliet och konsekvenserna på
grund av coronapandemin har resulterat i nödvändiga
omprioriteringar. Förutsättningarna for genomffirande
av utvecklings- och uppftiljningsarbete vid
institutionerna är också fiirändrade på grund av
arbetsbelastningen som omställningen till
distansutbildning medftirt.

Behov av pedagogiskt stöd och tillgång till
studenthälsan fìir studenterna diskuteras. Ordloranden
ska tillsammans med fakultetsstudievägledaren och
utbildningsledaren arbeta vidare med frågan.

Grundutbildningsnämnden har på ett antal möten
diskuterat satsningar av myndighetskapital inor
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utbildningsverksamheten vid HT-
fakulteterna.

Foredragande : Lena Christens en,

utbildningsledare

Dnr STYR 20201661

66. Utlysning av projektmedel fiir
utveckling av digital undervisning och
pedagogik.

Dnr V 2020/1122

PM och Förslag till utlysning av
projektmedel for utveckling av digital
undervisning och pedagogik, bilagor $
66 A-8.

67. RAPPORTER

PROTOKOLL 3(4)
Datum: 2020-06-16
Sammanträdestid: kl. 09.00- I 2.00

utbildningsverksamheten vid HT-fakulteterna. På

ftiregående sammanträde ombads HTS att i dialog med
utbildningsledare revidera ftirslaget om satsningar av
myndighetskapital kopplat till lärarledd tid utifrån
diskussionen i nämnden.

Lena Christensen presenterar ftirslaget, som innebär att
frägan om lärarledd tid ska inkluderas inom ramen ftir
nästa års kvalitetsarbete med tema Studie-, lärande- och
pedagogiska miljöer. Ett ftirslag på hur frågan kan
behandlas ska ingå i utkastet till nästa års
kvalitetsarbete. Grundutbildningsnämnden ställer sig
bakom ftirslaget.

Vid ftiregående sammanträde (2020-05-26, $ 54), när
satsningar av myndighetskapital diskuterades,
reviderades ftirslaget om utvecklingsmedel fìir
utbildning, undervisning och pedagogik till ett ftirslag
om att utlysa projektmedel fðr utveckling av digital
undervisning och pedagogik. Ordftiranden fick i
uppdrag atI ly fta ftirs I aget till fakultetsledningen.
Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-06-10
att utlysningen kan genomfÌiras och att ärendet ska
lyftas i AU den 26 augusti ÍÌir beslut om tilldelning av
medel efter beredning i grundutbildningsnämnden.

Ordfüranden presenterar ett fürslag på utlysningstext,
som nämnden ombeds diskutera.

Diskussion.

Grundutbildningsnämnden diskuterar kriterier for urval
inftir beslut om tilldelning och tidpunkt ftir utlysning.

Grundutbildningsnämnden uppdrar åt ordfüranden,
ledamoten Sara Håkansson och en studentrepresentant
att revidera utlysningstexten och inkludera diskussionen
om kriterier. Ordfìiranden ombeds att lyfta frågan om
tidpunkt for utlysning till fakultetsledningen och att
däreft er fÌirdigställa utlysningstexten.

HTS: arbetar med överlämning från avgående styrelsen
och presidiet.

Ordforanden tackar Cornelia Andersson och Carl
Runfors fÌir deras tid i grundutbildningsnämnden och
hälsar de nya studentrepresentanterna välkomna.

Studierektorsnätverket: det årliga
grundutbildningsinternatet har genomftirts i ftjrändrad
form via Zoom. Temat var uppftiljning av 2019 ärs
kvalitetsarbete och lärare, studierektorer och
studentrepresentanter deltog.
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Vid protokollet

Rossing

Justeras

Ann-Kristin Vy'allengren

PROTOKOLL 4(4)
Datum: 2020-06-16
Sammanträdestid: kl. 09.00- I 2.00

Ordfüranden: informerar om läget kopplat till corona-
situationen och presenterar resultat från enkäten som
lärarna vid fakulteterna besvarat om övergången till
distansundervisning.

Cornelia Andersson


