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I Ärende Beslut

14. Utseende av justeringsperson.

15. Fastställande av dagordning.

16. Föregående mötes protokoll.

17. Grundutbildningsnämnden
mandatperio den 202 | -2023

PM, Arbets- och delegationsordning ftir
Humanistiska och teologiska
fakulteterna och Instruktion für
nämnder och nätverk vid Humanistiska
och teologiska fakulteterna, bilaga $ 17

A.C.

18. Verksamhetsplan 2021 för HT-
fakulteternas grundutbildningsnämnd.

Kristina Cekanovic utses.

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse

Föregående mötes protokoll godkänns och läggs till
handlingarna.

Ledamöterna presenterar sig för varandra och

ordföranden presenterar nämndens övergripande ansvar
och fokusområden.

Ordföranden presenterar ftirslaget till verksamhetsplan
für 2021.

Dnr STYR 20211425 Diskussion

PM, Strategisk plan för HT-fakulteterna Studentrepresentanterna vill att det skrivs fram vad som
2019--2024 och Förslag på är nämndens centrala ansvarsområden utifrån
Verksamhetsplan 2021 för HT- fakulteternas arbets- och delegationsordning och
fakulteternas grundutbildningsnämnd, instruktion för nämnder och nätverk och att övriga
inklusive bilagor, bilagor S 18 A-C. punkter rangordnas i prioriteringsordning. De vill även

att verksamhetsplanen avslutas med sammanfattande
punkter.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att fastställa verksamhetsplanen med de ändringar som

framkommit i diskussionen. Ordfüranden och

sekreteraren ñr i uppdrag att genomföra ändringal'na av t.v
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19. Lägesrapport från internationella
kontoret på HT.

Föredragande : Fanni Faegersten,
infernationell koordinalor och Katarina
Wingkvist, internationell koordinaÍor.

Information om studentgrupper, SAS-
kurser och HSTÆIPR, Underlag
studierektorsnätverket oktober 2020:
HT-fakulteternas utbytesavtal inför
programperiod för Erasmus* 2021-
2027 och Statistik för in- och utresande

studenter vid HT-fakulteterna, bilaga $
19 A-C.

20. Hantering inom HT-fakulteterna av
Hållbarhetsplan för Lunds universitet
2020-2026.

Föredragande : Manuela Rossing,

fakul t e t s s e kr e t e r are.

PM och Hållbarhetsplan för Lunds
universitet 2020-2026, bilagor $ 20 A-
B.

Underlag till HT-fakulteternas JLM-
plan för 2021.

Föredragande : Hege Markussen,
utbildningsledare.
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verksamhetsplanen i dialog med
studentrepre sentantern a.

Internationella kontoret reflekterar över de förändringar
som pandemin, politiska oroligheter och klimatkrisen
innebär för studenternas attityder till mobilitet och

därmed för verksamheten. De vill arbeta med breda

inkluderande perspektiv för internationalisering på

hemmaplan och länka internationalisering till hållbarhet
De har haft dialog med studievägledarnätverket om att

skapa en studentportfölj som synliggör studenternas

kompetenser och ger dem möjlighet att reflektera över

vad de ñr med sig från sina studier på HT. Under våren

ska kontoret genomföra projektet med CIM (Certificate
of International Merits), som kan tungera som en pilot
för studentportföljen med fokus på interkulturella
perspektiv. Internationella kontoret presenterar också

planerna kring partneruniversitet för utbytesavtal inför
nästa programperiod för Erasmus* samt idéer kring
utveckling av virtuell mobilitet genom onlinekurser.

Grundutbildningsnämnden har ombetts att förse

Fakultetsstyrelsen med ett diskussionsunderlag för en

diskussion om Hållbarhetsplanen für Lunds universitet
2020-2026. Ett förslag har tagits fram av

fakultetssekreteraren och utbildningsledaren i dialog
med internationella kontoret.

Diskussion

Grundutbildningsnämnden ställer sig bakom punkterna i
förslaget och konstaterar att det är viktigt att breda
hållbarhetsperspektiv genomsymr utbildningarna när det

är lämpligt, men inte nödvändigtvis i form av kursmål.

Det är angeläget att integrera perspektiven i utbildning
och verksamheten så att det blir relevant och
kvalitetshojande. Hur hållbarhetsperspektivet ska

behandlas i relation till krav på internationalisering
saknas i planen och är en central fräga att hantera.

Hållbarhet i relation till arbetsmiljti och resurstilldelning
är ett annat område som inte avhandlas tillräckligt i
planen men som HT-fakulteterna bör diskutera.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att uppdra åt fakultetssekreteraren att revidera förslaget
utifrån nämndens kommentarer och överlämna
underlaget till Fakultetsstyrelsen.

Grundutbildningsnämnden har ombetts att förse

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott med ett underlag till
framtagandet av HT-fakulteternas årliga plan för
jämställdhet, likabehandling och mångfald. Ett forslag
har tagits fram av utbildningsledaren.
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PM och PM från AU om inventering
inför framtagande av fakulteternas

JLM-plan, bilagor S 21A.-8.

22. Granskning av ftirordnade av
examinatorer for vårterminen 2021

F ör e dr agand e : Manue la Ros s ing,

fakult e t s s e kr e t e r are.

Dnr STYR 20211404

PM, Institutionernas beslut om

examinatore r YT 2021 , Institutionernas
delegationsordningar i de fall rätten att
fatta beslut om examinatorer har

delegerats vid institutionen och

Tillämpningsföreskrifter för
examination och examinatorer för
utbildning på grundnivå och avancerad

nivå (Dnr STYR 202012124), bilagor $
22 A-K.

23. RAPPORTER

Minnesanteckningar
studieadmin i stratörsnätv erket 2021'02-
08, bilaga $ 23.
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Diskussion

Grundutbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget
men vill se en redaktionell ändring i ftirsta punkten.

Dessutom ska följande punkter inkluderas i underlaget:

- Att resultaten från undersökningen Tellus, om

sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande

särbehandling vid Lunds universitet, ska

inkluderas och ligga till grund för förebyggande

insatser.
- Att HT-fakulteterna ska arbeta för att stödet till

chefer och prefekter ska ökas från central nivå på

Lunds universitet när sexuella trakasserier,

trakasserier och kränkande särbehandling inträffar
- Att en inventering ska göras av de nya

pedagogiska behoven som uppstår i den digitala
lärandemiljön och att förslag ska tas fram på hur
behoven ska tillgodoses.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att uppdra åt utbildningsledaren att revidera förslaget
utifrån nämndens kommentarer och samla in

kommentarer och kompletteringar från nätverken för
stud ievägledare, studieadministratörer och

studierektorer samt sammanställa underlaget och

överlämna till fakulteternas arbetsmi lj ösamordnare och

AU.

Grundutbildningsnämnden granskar varje termin
instifutionernas förordnanden av examinatorer. Nya
rutiner har arbetats fram, bland annat für att säkerställa

studentinflytande. Ti llämpn ingsföreskrifterna för
examination och examinatorer har reviderats efter

diskussion i grundutbildningsnämnden och gäller från

vårterminen 21.

Nämnden konstaterar att besluten har fattats i enlighet
med gällande föreskrifter och har inga kommentarer att

lämna till institutionerna.

HTS: arbetar med den nationella studentrörelsen och
genomför val till fullmäktige i mars. Novischperioden
var lyckad trots att den genomfördes helt digitalt.
Arbetsmarknadsutskottet har gjort en utredning om
kårens jobbmässa, som eventuellt ska ptesenteras i

nämnden framöver.
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24. MEDDELANDAN
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Studierektorsnätverket: har genomfüft terminens första

träff då de fick en presentation om Digitala lärmiljöer
och diskuterade digital examination. Dessutom
presenterade HTS sin rapport om lärarledd tid.

Studievägledarnätverket: har en arbetsgrupp som arbetar
med "Campus online", en modul i Canvas för möte

mellan studenter och för informationsspridning om

bland annat studieteknik. Ett projekt för "skuggning",
där presumtiva studenter kan boka in
studentambassadörer och följa deras vardag, ska

lanseras under våren. Nätverket diskuterade även
problematiken kring begräsning av möjligheten att

skicka intyg digitalt till studenter på grund av GDPR.

Studieadm inistratörsnätverket avrapporteras med

utskickade minnesanteckningar.

Ordföranden: meddelar att rektor fattat beslut som gör
det möjligt att anhålla om förlängd vårtermin på grund

av pandemin. Fakulteterna har ffitt återkoppling från
kvalitetsdialogerna med rektor som genomfördes i

höstas och nämnden kommer att få ø del av det.

Utskickade meddelanden läggs till handlingarna.

A,tgärdsredovisningar till UKÄ med
anledning av ifrågasatta
examenstillstånd för
ämneslärarutbildningen, inklus ive
beslut om inrättande av styrgrupp for
den fakultetsgemensamma
ämneslärarutbildningen och
studentinflytande inom
ämneslärarutbildningen, bilagor $ 24.

Vid protokollet

Manuela Rossing

Justeras
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Håkansson Kristina Cekanovic


