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Grundutbildningsnämnden

Närvarande ledamöter

Övriga närvarande

David Alm
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Marianna Smaragdi
Patrik Fridlund
Emelie Olsson
Johanna Kaspersson

Anna Burstedt
Manuela Rossing
Carita Lundmark
Björn Fritz

ô Ärende Beslut

207. Utseende av justeringsperson. Johanna Kaspersson utses.

208. Fastställande av dagordning.

209. Föregående mötes protokoll.

210. Lägesrapport från digitala
lärmiljöer/enheten ftir
undervisningsstöd.

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.

Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna.

Den nya enheten ftir undervisningsstöd som ersätter
projektet "digitala lärmiljöer" vid LU arbetar dels med
stöd fÌir digital undervisning ftir lärare och TA-personal
och dels med stöd ftir den digitala studiemiljön ftir
studenter. I våras genomfìirdes en enkät fìir lärare och
TA-personal vid hela universitetet och Björn Fritz
presenterar resultaten och slutsatserna som dras av
enkätsammanstZillningen.

Utmaningarna ligger i att Ë användare att ta del av de

utbildningar som erbjuds. Det krävs bara 90 minuter
introduktionsutbildning och kurserna ges varje vecka,
ändå 2ir det fä som deltar. Lösningen är att lyckas
kommunicera vad man behöver kunna och hur man kan
lära sig det och att alla frågor om support ska gå via
LDC:s Servicedesk.

På HT-fakultetema fungerar det generellt bra, både med
informationsspridning och representationen i nätverken
ffir studierektorer och studieadministratörer. Det har
tagits fram en informationsfolder om digital
undervisningsmiljö med tips och länkar till
undervisande personal som ett sätt att nå lärare med
information.

En enkätundersökning ska genomftiras i vår für
studenter och Björn välkomnas till nämnden ftir att
informera om resultaten när en sammanställning gjorts.

Föredragande : Bj örn Fritz, digitala
I dr m i lj o er / e nh e t en för
undervisningsstöd.
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2ll. Remiss: Handläggningsordning
ftir riktat pedagogiskt stöd vid
Lunds universitet.

Dnr STYR 202211630

Föredragande: Manuela
Ro s s in g, fakultet s s ekreterare.

PM, Remiss och ythande över
Handläggningsordning ftir riktat
pedagogiskt stöd från HT-biblioteken,
bilagor $ 211 A-C.

212. Plan ftir kvalitetssäkring och
kvalitetsutveckling av utbildning på

grundnivå och avancerad niv ä 2023,

Dnr STYR 2022/2162

Foredragande: Carita
Lundm ar k, ut b ildnings le d ar e.

PM, fiirslag på HT-fakulteternas plan
fìir kvalitetssäkring och
kvalitetsutveckling av utbildning på

grundnivå och avancerad nivä2023,
bilagor S 212 A-8.

213. Externa kritiska vänner till
kvalitetsdialo gema 2023 .

Dnr STYR 202212163

Föredragande: Carita
Lundm ar k, ut b ildnings le d ar e.

PROTOKOLL 2(4)
Datum: 2022-10-24
Sammanträdestid: kl. 09.00- I 2.00

En remiss har inkommit från sektionen Student och
utbildning, avdelningen Studiestöd och vägledning,
gällande en handläggningsordning ftir riktat pedagogiskt
stöd vid Lunds universitet. Institutionerna, HTS, HT-
biblioteken, arbetsmiljösamordnaren, enhetschefen vid
driftsenhet HT, studierektorsnätverket,
studievägledarnätverket och
studieadministratörsnätverket har getts möjlighet att
inkomma med kommentarer.

Diskussion.

Nämnden konstaterar att det är värdefullt med en

universitetsgemensam handläggningsordning men att
dokumentet i sin nuvarande form har stora brister och
innehåller fel. Huvudsakligen behövs ett klargörande
om huruvida dokumentet syftar till att ftirtydliga redan
gällande regler eller om det utgör en reglering och då

bör det framgå hur det ftjrhåller sig till redan
existerande regelverk och delegationsordning.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att uppdra åt fakultetssekreteraren att sammanställa
nåimndens kommentarer till ett ythande och ftira det till
dekanus ftir beslut.

Vid HT- fakulteterna ska en särskild plan ft)r
uppftiljningen och utvärderingen av
utbildningen upprättas fìir varje år och tema.

Grundutbildningsnämnden ombeds diskutera och ta
ställning till den bifogade planen ftir kvalitetsarbetet
2023, som omfattar kvalitetsdialoger med tema
"utbildningarnas relevans" samt programkonferenser
med fura av fakulteternas masterprogram.

Diskussion.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att uppdra åt utbildningsledaren att gå vidare med
ftirslaget och ftira det till Fakultetsstyrelsens
arbetsutskott ftir beslut.

Under 2022lnr externa kritiska vänner deltagit vid
programkonferenserna fÌir masterprogram och från och
med2023 ftireslås att externa kritiska vänner även ska

delta vid kvalitetsdialogerna. Kollegial granskning ska
vara ett kännetecken fìir kvalitetsarbete vid Lunds
universitet. Ett ftirslag päfyra kritiska vänner, som

bidrar med kunskaper och erfarenheter inom temat
"utbildningarnas relevans", har tagits fram.
Grundutbildningsnämnden ombeds diskutera ftirslaget.Förslag, bilaga $ 213.

Diskussion.
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214. Verksamhetsplan2}23 ftir HT-
fakulteternas grundutbildningsnämnd.

Dnr STYR 202212164

PM, Strategisk plan ftir HT-
fakulteterna 20 19 -2024 o ch
Verksamhets plan 2022 ftir HT-
fakulteternas grundutbildningsnämnd,
bilagor $ 214, A-C.

215. RAPPORTER

Minnesanteckningar
studieadministratörsnätve rket 2022 -
09-26, bilaga S 215.

PROTOKOLL 3(4)
Datum: 2022-10-24
Sammanträdestid: kl. 09.00- 12.00

Grundutbildningsnämnden beslutar
att ftireslå for Fakultetsstyrelsens arbetsutskott att
besluta att externa kritiska vänner ska involveras i
kvalitetsdialogerna ftir grundnivå och avancerad nivå
2023,

att ftjreslå ftir Fakultetsstyrelsens arbetsutskott att utse

externa kritiska vänner till kvalitetsdialogerna 2023 for
grundnivå och avancerad nivå, i enlighet med ftirslaget.

Grundutbildningsnämnden ska årligen formulera en

verksamhetsplan som specificerar vilken eller vilka av
de övergripande strategiska frågorna som ska stå i fokus

under verksamhetsåret. Grundutbildningsnämnden
ombeds diskutera fìirslaget.

Diskussion.

Ytterligare fiirslag på fokusområden är:

- Dialog med lärarftirslagsnämnden om de

utmaningar som finns i relation till
rekryteringen av lärare.

- Breddat deltagande (frågan om rekommenderad
studiegång från den strategiska planen).

- Diskussion om strategiska frågor utifrån
världsläget.

- Kursvärderingar och kursutvärderingar.
- Strategier, insatser och utbildningar ftir lärare

kopplat till hållbarhetsperspektiv i
utbildningarna.

- Framtagandet av en plattform ftir att sprida
goda exempel och praktiker.

När ärendet tas upp igen ska frågorna prioriteras,
konkretiseras och tillgängliga resurser ftir
genomftirande ska identifieras.

Grundutbildningsnämnden beslutar

att uppdra åt sekreteraren och ordftiranden att utifrån
diskussionen sammanställa ett ftirslag som ska

diskuteras i nämnden på kommande sammantäden.

HTS har genomftirt det planerade studentrådsminglet
och studenter vid flera institutioner har visat intresse fìir
att skapa studentråd. En diskussion ftirs om hur
universitetsledningen och fakultetsledningen kan
samarbeta med kåren ftir att synliggöra
meriteringsvärdet av attvara engagerad som

studentrepresentant.

Studievägledarnätverket fick på senaste nätverksträffen
besök från studiestödsutredare på CSN som höll en

presentation. Dessutom presenterade den nya
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216. MEDDELANDEN

PROTOKOLL 4(4)
Datum: 2022-10-24
Sammanträdestid: kl. 09.00- I 2.00

språkpedagogen och representanter från projektet
samordnad tentamensservice sina respektive uppdrag.
Studierektorsnätverket fick en presentation av den nya
språkpedagogen och av arbetslivskoordinatorn.
Dessutom utbyttes erfa¡enheter om implementeringen
av de nya rikflinjerna ftir examensarbeten.

Studieadministratörsnätverket avrapporteras med
bifogade minnesanteckningar.

Utskickade meddelanden läggs till handlingarna.

*lntrt',x Wt¿4tç*---,
Johanna Kaspersson

Protokoll från universitetsgemensamma
utbildningsnämnden 2022-0 6-08,
Protokoll från universitetsgemensamma
utbildningsnämnden 2022-09 -07,
Instrukfioner inftir kvalitetsdialogema
2023 ochbeskrivning av arbetsgång
och ansvarsftirdelning som skickades
till institutionerna och HT-biblioteken
den12 oktober, bilagor S 21ó A-D.

Vid protokollet

Justeras


