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6 Ärende Beslut

36. Utseende av justeringsperson.

37. Fastställande av dagordning.

38. Föregående mötes protokoll.

39. Lägesrapport från Arbetslivsforum vid
HT-fakulteterna.

Föredragande : Mattias Fall,
arb e t s I iv s ko or dinat o r.

Anton Skäppegård utses

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse

Föregående mötes protokoll godkänns och läggs till
handlingama. I anslutning till $ 29 om
sammanträdestider och datum hösten 202I, ândras

sammanträdet i augusti från den 24 rill den 23 .

Grundutbildningsnämndens sammanträden under hösten

äger rum: 23 augusti, 21 september, 19 oktober,
9 november och 6 december.

Arbetslivsforum ger service till studenter, doktorander
och i viss mån till alumner och presumtiva studenter. I
arbetet ingår, utöver information och vägledning om

arbetsmarknad och praktik, omvärldsbevakning och
kontakt med arbetsgivare samt ansvar ft)r
alumnverksamheten som bedrivs på institutionsnivå.
Mattias Fall arbetar även med alumnundersökningen
och de ämnesspecifika resultat som formedlas till
institutionernas studievägledare. Dessutom genomförs

en mindre arbetsmarknadsundersökning kopplat till
CIM-projektet.

Diskussion.

Grundutbildningsnämnden konstaterade att låirdomar

från arbetet med alumnundersökningen bör
dokumenteras och att undersökningen kan utgöra en bas

för att utveckla den befintliga alumnverksamheten på

HT. Det finns ett behov av att nå ut med information till
studenter och lärare om den service som
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40 HT-fakultetemas lokala mål om
genus-, eùricitets- och
mångfaldsaspekter

Föredragande : Agnes Malmgren,
utbildningsledare.

Dnr STYR20211832

PM och diskussionsunderlag, bilagor
$ 40 A-8.

41. Anonyma tentamina vid HT-
fakulteterna - uppföljning och vidare
implementering.

Föredragande : Agnes Malmgren,
utbildningsledare.

Dnr STYR 20211831

PM, projektforslag anonyma tentamina
vid HT-fakulteterna och PM till
studierektorsnätverket med
uppföljning av anonyma tentamina på

HT-fakulteterna, motivering till
reservation mot
Grundutbildningsnämndens beslut om
att föreslå att anhålla om undantag
från anonym examination i
Rättighetslistan, bilagor $ 41 A-D.

PROTOKOLL 2(4)
Datum: 202I-04-20
Sammanträdestid: kl. 09.00- I 2.00

Arbetslivsforum erbjuder och verksamheten bör därför
presenteras i studierektorsnätverket.

I samband med kvalitetsdialogema 2019 beslutades att
HT-fakulteterna skulle initiera en dialog om det lokala
examensmålet för kandidatexamen om att kunna
"tillämpa genus-, etnicitets- och mångfaldsaspektet''
bland annat eftersom det uppfattats som otydligt och
svårt att examinera.

lngående diskussion.

Grundutbildningsnämnden konstaterar att ett
borttagande av det lokala målet inte innebär en signal
om att perspektiven inte ska ingå i utbildningarna och
att en fortsatt diskussion om tillämpning krävs. Det
finns behov av en vägledning om hur
högskoleförordningens mål om att studenterna ska

kunna göra bedömningar med hänsyn till aspekter som
exempelvis genus, mångfald, hållbarhet och
internationalisering kan formuleras till lärandemåI.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att ställa sig bakom förslag att det lokala målet tas bort.
Det ska föras en ytterligare diskussion om tillämpning
och framtagandet av en vägledning kring perspektiv i
utbildningen.

att ge utbildningsledaren och fakultetssekreteraren r
uppdrag att i enlighet med beslutet revidera
examensbeskrivningama för filosofie, teologie och
konstnärliga examina vid HT-fakultetema och ftira
examensbeskrivningama till fakultetsstyrelsens
arbetsutskott för fastställande.

D en ny a Rcittighet s lis t an - Lund s univ er s it ets s tu d ent er s

rdttigheter och ansvar föreskriver att studenten vid
bedömning av prov ska vara anonym i förhållande till
den bedömande läraren om examinationsformen
möjliggör det samt att skriftliga salsprov ska vara
anonyma. En inventeringfrän2}2} visar att
anonymisering inte implementerats i större omfattning
vid HT-fakulteterna. Ett förslag på att anhålla om
undantag frän Rdttighetslistan samt att initiera ett
implementeringsprojekt har förankrats i
studierektorsnätverket.

lngående diskussion om när implementering av nya
rutiner för anonymisering av salstentamen kan ske.

Coronapandemin kan försvåra implementeringen.
Sfudentrepresentantema motsätter sig anhållan om
undantag för salstentamen eftersom beslutet att införa
det fattades på HT-fakulteterna redan 2015.
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42. REMISS: Tillämpningsföreskrifter
gällande kursvärdering och
kursutvärdering vid Lunds universitet.

Föredragande : Lis a Hetherington,

fakul t e ts s e kr et er are.

Dnr STYR 20201969

PM, Förslag på
Tillämpningsföreskrifter gällande

kursvärdering och kursutvärdering vid
Lunds universitet,
konsekvensutredning till revideringen,
nu gällande foreskrifter vid Lunds

universitet och nu gällande foreskrifter
vid HT-fakulteterna, bilagor S 42 A-
E.

PROTOKOLL 3(4)
Datum: 2021-04-20
Sammanträdestid: kl. 09.00- I 2.00

Grundutbildningsnämnden konstaterar att projekþlanen

ska revideras med tilläggen att en inventering ska

genomföras som definierar i vilka fall
examinationsformen möj liggör respektive hindrar
anonymisering, att workshoppar även ska arrangeras för
administrativ personal samt att projektet ska syfta till att

stödja arbetet med anonymisering av examinationer

redan under projektets gång.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att föreslå fakultetsstyrelsens arbetsutskott att anhålla

om undantag från Rättighetslistan gällande

anonymisering av tentamina for läsåret 2021-22.

Ledamöterna Kristina Cekanovic, Axel Lindberg och

Anton Skäppegård reserverar sig mot beslutet och

inkommer med en skriftlig motivering till reservationen

som bifogas protokollet.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att uppdra åt utbildningsledaren att fÌirdigställa
projektförslaget utifrån nämndens kommentarer

och föra detsamma till fakultetsstyrelsens arbetsutskott

för beslut.

Grundutbildningsnämnden ombeds yttra sig över

förslaget till nya tillämpningsñreskrifter gällande

kursvärdering och kursutvärdering. Yttranden från

studentkåren, doktorandkåren, institutionerna,
forskarutbildningsnämnden och

grundutbildningsnämnden sammanställs och behandlas i
fakultetsstyrelsens arbetsutskott. När de nya

universitetsgemensamma föreskrifterna fastställts ska

HT-fakulteternas föreskrifter revideras.

L B, det bör förtydligas vad "kommunikationen av

resultaten" innebär.

I. C, att kursvärderingar ska genomfciras på schemalagd

tid innebär att examinationen i vissa fall inte kan

inkluderas, att digitala kursvärderingar blir svårare att

genomföra samt att lärarledd tid går åt till
genomfcirandet av kursvärderingar. Det bör därför inte

regleras i de universitetsgemensamma föreskriftema när

kursvärderingarna ska genomföras.

I. D, att kåren ska fä tillgång till fritextsvar kan påverka

de anställdas integritet och bör dåirför inte regleras i de

universitetsgemensarnma föreskifterna. Former för ett

eventuellt utökat samarbete mellan kåren och

institutionerna ska diskuteras i samband med att HT-
fakulteternas föreskrifter revideras.
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43. RAPPORTER

Minnesanteckningar
studierektorsnätverket 202I -04-08,
bilaga $ 43.

44, MEDDELANDEN

PROTOKOLL 4(4)
Datum: 2021-04-20
Sammanträdestid: kl. 09.00- 12.00

II. C, att kursutvärderingsresultaten ska tillgängliggöras
för presumtiva studenter och andra intessenter bör inte
regleras i de universitetsgemensamma föreskrifterna.
Det innebär att kursutvärderingama blir ett verktyg för
marknadsfÌiring snarare än ftjr kursutveckling. Det är
motstridiga syften och kursutvärderingama bör ses som
ett verktyg ftir löpande revidering av kurser vilket
innebä¡ att tidigare kursutvärderingarna utgör inaktuella
beskrivningar av kurser för presumtiva studenter.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att uppdra åt föredragande fakultetssekreterare att
inkludera nämndens kommentarer i yttrandet som
behandlas i fakultetsstyrelsens arbetsutskott.

HTS har haft val till fullrnäktige och valt ett nytt
presidium ftir kommande läsår. Carl-Johan Mellin
valdes till kårordftirande, Emelie Olsson valdes till vice
kårordförande med utbildningsansvar och Nora
Karlsson valdes till vice kårordftirande med
studiesocialt ansvar. Kåren arbetar just nu med att ta
fram en guide för studentinflytande som riktar sig till
personal på fakulteterna och Axel Lindberg tar gâma
emot förslag på vad som bör ingå i guiden.

Studierektorsnätverket avrapporteras i bifogade
minnesanteckningar.

Utskickade meddelanden läggs till handlingama.

Rapport från arbetet med
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling
på grund-, avancerad och forskarnivå
2020 (Dnr STYR 20211699), bilaga $
44.

Vid protokollet

Manuela Rossing

Justeras
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Sara Håkansson Anton


