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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå ______     ______     ______ 
 

Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå 

Tid: Måndagen den 20 maj 2019 kl. 13.15 – 16.00 
Lokal: Mötesrum Tidlösa, hus 511 plan 14, Campus US 
 
Närvarande: Ledamöter:  
 Malin Lindqvist Appell ordförande 
 Katarina Kågedal vice ordförande 
 Agneta Kullberg programansvarig (p. 59-64) 
 Mattias Ekstedt programansvarig (p. 59-64, 75) 
 Mats Lindahl bitr programansvarig (ersättare 

för Anna Fahlgren) 
 Helén Marklund programansvarig 
 Torbjörn Ledin programansvarig 
 Lena Hanberger programansvarig 
 Jane Holstein programansvarig 
 Annika Heslyk programansvarig 
 Per Whiss programansvarig 
 Kristina Nyström region Östergötland 
 Thea Sandqvist studerande 
 
 
 Övriga:  
 Anita Larsson mötessekreterare 
 Kajsa Holmgren Peterson utbildningsledare 
 Kerstin Levin utbildningsledare (p. 59-66, 69, 

75) 
 Johan Jäger kommunikatör (adjungerad) 
 Magdalena Åkerlund föredragande p. 66 
 Helène Eriksson föredragande p. 68 
 Margareta Alfredson föredragande p. 69  
 Eva Lena Rodriguez föredragande p. 69  
 Sara Råsberg föredragande p. 69  
 Anne-Christine Persson föredragande p. 72-74 
 Annika Lindh Falk föredragande p. 75 
 
Ej närvarande: Ledamöter:  
 Anna Fahlgren programansvarig 
 Madeleine Cocozza programansvarig 
 Jan Brynhildsen programansvarig 
 Hanna Östenberg studerande 
 Erik Andersson studerande 
 
 Ersättare:  
 Ida Flodin Järvi studerande 
 
 Övriga:  
 Anna Strömberg vicedekan (adjungerad) 
 Elisabeth Johansson landstinget i Kalmar län 
 Karin Thörne region Jönköpings län 
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 ______     ______     ______ 
 
 

 Kerstin Hawkins avdelningschef 
 

 

Justeras datum: __________________ 

 
     

Anita Larsson  Malin Lindqvist Appell  Torbjörn Ledin 

(sekreterare)  (ordförande)  (justerare) 
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 ______     ______     ______ 
 

 

Mötesformalia 
59 Upprop 

 
 Ordföranden förrättar upprop och konstaterar att nämnden är 

beslutsmässig.  

 

 

60 Utseende av justeringsperson 
 

 Utbildningsnämnden beslutar att utse Torbjörn Ledin att jämte 
ordföranden justera protokollet vid dagens sammanträde.  

 

 

61 Fastställande av föredragningslistan 
 

 Utbildningsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan enligt 
förslag med tillägg av följande punkter: 

p. 76 Principer för att undanta kurser från Evaliuate  
Föredragande: Kajsa Holmgren Peterson 
p. 77 Låg svarsfrekvens i Evaliuate - hur analysera? 
Föredragande: Helén Marklund 
p. 78 Bedömning basgruppskriterier  
Föredragande: Helén Marklund 
 
Dagens punkter behandlas i följande ordning: 
59-64, 75, 65, 66, 69, 68, 67, 70, 71-78.  
 

 

 

62 Protokoll från föregående sammanträde 
 

 Utbildningsnämnden beslutar att lägga föregående protokoll från  
2019-04-15 till handlingarna.  

 

 

63 Anmälningar och beslut på delegation 
 

 Anmälningar enligt UN A 2019/5 anmäles och godkännes. 

Delegationsbeslut UN del 2019/9-11 anmäles och godkännes.  
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64 Meddelanden och inkomna skrivelser 
 

 Ordföranden meddelar att 

- utbildningsnämndens sammanträde den 7 oktober 2019 
kommer att förläggas till Norrköping.  

- PA-tid under hösten läggs in efter ordinarie UN-sammanträde 
11 november och 9 december, kl 16-17 

- Per Whiss och Katarina Kågedal gratuleras till utmärkelsen som 
Utmärkt inspiratör, som delades ut av Consensus i förra veckan 

- programansvariga kommer att kallas till ett möte under hösten 
2019, tillsammans med controller för fakultet och institution, 
för att redogöra för genomförda besparingsåtgärder och vilka 
effekter de fått. Mall avseende lärartimmar har tidigare tagits 
fram av Maria Leijon och den kan användas vid uppföljningen.  

- en fråga har inkommit om programmens föreläsningar är 
öppna för allmänheten. Frågan har gått vidare till Ragnhild 
Löfgren och hennes svar kommer att skickas ut. Det finns – i 
korthet – inte en rättighet för personer som inte är antagna till 
kursen att delta men väl en möjlighet 

- en sal utrustad för Active Learning Classroom (Antracit) 
kommer att finnas tillgänglig från höstterminen 2019 

- programansvariga påminns om den pedagogiska konferensen 
som anordnas i Linköping den 8 oktober kl 9-16, både lärare 
och studenter är välkomna 

- Marie Jansson är nytt fakultetsråd vid Medfak och kommer att 
arbeta med bl a institutionsombildning och sexårigt 
läkarprogram 

- Mattias Ekstedt och Thea Sandqvist lämnar 
utbildningsnämnden efter dagens möte och tackas för sina 
insatser.  

Kajsa Holmgren Peterson meddelar att 

- en rad förändringar i Evaliuate görs inför höstterminen, en kort 
presentation bifogas protokollet 

- nya kursplanetexter utifrån de nya riktlinjerna för utbildning 
införs nu och mallarna på utbildnings- och 
kursplanekommitténs sida är nu uppdaterade. Hanteringen av 
redan beslutade kursplaner där ny text ska in kommer att tas 
upp på ett möte på LiU på fredag och Kajsa återkommer 
därefter med mer information. 

Anita Larsson meddelar att 

- underlag inför höstens beslut om antagningstal kommer att 
finnas tillgängligt på Lisam och programmen ombeds förankra 
förslagen med ekonom/ledning och därefter kommentera i 
dokumentet 
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- programansvariga ombeds återkoppla om man önskar 
antagning till senare del hösten 2020 (mail har skickats ut) 

- programmen påminns om slutrapport av 
studentundersökningen i november 2019  

 

 

Beslutsärenden 
65 Sammanträdestider för utbildningsnämnden 2020 

Föredragande: Anita Larsson 
 

 Utbildningsnämnden beslutar att fastställa sammanträdestider enligt 
förslag och i beslutet läggs också till datum för heldagsmöten, PA-tid 
samt möten förlagda till Norrköping.  

Kalenderinbjudningar kommer att skickas ut fr o m höstterminens 
sammanträden, utbildningsnämndens ledamöter uppmanas att svara 
på dessa inbjudningar.  

 

 

Informations- och diskussionsärenden 
66 Nytt arbetssätt med undervisningsteam istället för 

kontaktbibliotekarier och nya rutiner för inköp av 
kurslitteratur – information från biblioteket  
Föredragande: Magdalena Åkerlund 
 

 Information. Presentationen bifogas protokollet.  

 

 

67 Ansökningsläget inför höstterminen 2019  
Föredragande: Johan Jäger 
 

 Information. Presentationen bifogas protokollet.  

 

 

68 Arbetsbeskrivning för programspecifika VFU-samordnare 
Föredragande: Helène Eriksson 
 

 Information och diskussion. Till hösten kommer rutinen för beställning 
att förändras då varje program tar sin beställning vidare till RÖ:s VFU-
kansli. Rutinen för internationella studenters VFU behöver ses över.  
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 ______     ______     ______ 
 

69 Information om arbetet kring studentrekrytering på 
central/LiU-nivå  
Föredragande: Margareta Alfredson, Eva Lena Rodriguez, Sara Råsberg  
 

 Information. Presentationen bifogas protokollet.  

 

 

70 Årsrapport och verksamhetsplan Consensus  
Föredragande: Thea Sandqvist 
 

 Information. Presentationen bifogas protokollet. Ny 
utbildningsutvecklare läsåret 2019/20 blir Johanna Radegård.  

 

 

71 Tillgodoräknanden - ev behov av workshop  
Föredragande: Kerstin Hawkins 
 

 Punkten utgår, en fråga kommer att skickas ut avseende ev behov av 
workshop.  

 

 

72 Rapport om implementation av Uniview, webbaserat system 
för radiologiskt och histologiskt bildmaterial  
Föredragande: Anne-Christine Persson 
 

 Information. Presentationen (p. 72-74) bifogas protokollet.  

 

 

73 Presentation av ny struktur för arbete med EDIT-scenarier 
Föredragande: Anne-Christine Persson 
 

 Information.  

 

 

74 Presentation av verksamhetsrapport Clinicum  
Föredragande: Anne-Christine Persson 
 

 Information.  
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75 Uppdrag IPL  
Föredragande: Mattias Ekstedt, Annika Lindh Falk 
 

 Information och diskussion. Nuvarande ansvariga för IPL I, II och III 
har aviserat att de kommer att sluta och programmen ombeds lämna 
förslag på ersättare.  Uppdragen beskrivs och en kort text kring 
uppdragens innehåll och omfattning kommer att skickas ut till 
programansvariga.  Förslagen lämnas till Mattias Ekstedt senast  den 
30 juni.  

 

 

76 Principer för att undanta kurser från Evaliuate  
Föredragande: Kajsa Holmgren Peterson 
 

 Utbildningsnämnden ställer sig bakom formuleringarna i det utsända 
förslaget till beslut.  

 

 

77 Låg svarsfrekvens i Evaliuate - hur analysera?  
Föredragande: Helén Marklund 
 

 Diskussion. Utfallet av Evaliuate behöver kommuniceras/publiceras på 
programmens hemsidor/Lisamprogramsidor även om svarsfrekvensen 
varit låg. Vikten av kvalitativ diskussion poängteras.  

 

 

78 Bedömning basgruppskriterier  
Föredragande: Helén Marklund 
 

 Frågan kommer att tas upp på utbildningsnämndens möte den 9 
september.  
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