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Minnesanteckningar för A3:s ledningsråd - uppföljningsmöte 
Datum: 2017-09-19 
Tid: 8:00 - 12:00 
Lokal: C430 
Närvarande: Ann-Sofie A, Thomas J, Cecilia S, Lill L, Maria F, Claes L, Jörgen T (vid punkt 
1), Magdalena 

Dagordning 
 
1. Inledning och information om A3 för Jörgen Tholin  

• Föredragande: Ann-Sofie 
• Placering i beslutsprocessen: Information 
• Tidsåtgång:90 min 
• Metod: Informella presentationer av akademin och sektionerna samt diskussion/frågor 
• Underlag:  

Ann-Sofie inledde mötet med en kort information om akademin, därefter följde en 
presentationsrunda samt information om sektionernas utformning, program och kurser, 
forskningsinsatser och utmaningar i stort. Jörgen Tholin berättade om sin bakgrund och om 
sina arbetsområden inom utbildningsfrågor, inklusive utbildningsrådet, jämställdhets-
integrering och kvalitetsfrågor där även ledning av kvalitetsrådet ingår. Jörgen tackade för den 
inledande kontakten med ledningen för akademin och ser fram emot fortsatt bra samarbete. 
 
2. Aktuella frågor och rapport från rektors ledningsråd 

• Föredragande: Ann-Sofie 
• Placering i beslutsprocessen: Information 
• Tidsåtgång: 15 min 
• Metod: Information om aktuella frågor och rapport från rektors ledningsråd 
• Underlag: Anteckningar rektors LR 

Ann-Sofie informerade om projektgruppens arbete kring polisutbildningen där representanter 
från högskolan, Borås Stad, polisen och studentkåren ingår. Rektor och prorektor har även 
haft möte med politikerna för att involvera dem i arbetet och de önskvärda satsningar som kan 
komma att behövas. Lill, Claes och Ann-Sofie ska träffa Ann-Charlotte Dalheim Englund, 
projektledare för arbetet kring polisutbildningen, för att diskutera innehållsmässiga delar och 
delprojekt som sektionerna blir inblandade i. Det finns i dagsläget ingen information om 
vilket datum ansökan om att bedriva polisutbildning måste skickas in. Högskolan har varit på 
studiebesök i Bryssel kring temat sociala aspekter på hållbar utveckling vilket arrangerades av 
GIO med bland annat besök på kommissionen. Studiebesöket medförde att viktiga 
kontaktvägar skapades.  
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3. Uppföljning av akademins handlingsplan  

• Föredragande: Thomas 
• Placering i beslutsprocessen: Uppföljning 
• Tidsåtgång: 20 min 
• Metod: Uppdatering av de aktuella aktiviteterna på handlingsplanen (gulmarkerade i 

underlaget) 
• Underlag: Handlingsplan 

Akademins Handlingsplan 2017-2019 med Vision, mål och strategi kring Studentens lärande i 
centrum, Öka forskningsvolymen och Kompletta akademiska miljöer följdes upp. Thomas 
kommer att redovisa uppföljningsbara indikatorer i VMS på nästa LR.  
Då det sker ett centralt arbete kring kvalitetsledningssystem för utbildningar inväntar 
akademin det arbetet, dock ska akademin arbeta fram ett internt kvalitetsledningssystem för 
lärarutbildningarna inför den externa granskning som kommer att ske 2018. Frågan diskuteras 
vidare vid nästa LR. Handlingsplan finns på webben: http://www.hb.se/Anstalld/Akademin-
for-bibliotek-information-pedagogik-och-IT/akademins-styrdokument/ 
 
4. Uppföljning av handlingsplan för arbetsmiljö  

• Föredragande: Thomas 
• Placering i beslutsprocessen: Uppföljning 
• Tidsåtgång: 20 min 
• Metod: Uppdatering av de aktuella aktiviteterna på handlingsplanen (gulmarkerade i 

underlaget) 
• Underlag: Handlingsplan 

I samband med genomgång av handlingsplan för arbetsmiljö påmindes de nya sektions-
cheferna om att genomgå arbetsmiljöutbildningen.  
Brandsäkerhetsrutiner för högskolan har varit ute på remiss vid akademin, beslutet om att 
fastställa rutinen sker centralt.  
 
5. Uppföljning av handlingsplan för hållbar utveckling (HU) 

• Föredragande: Thomas 
• Placering i beslutsprocessen: Uppföljning 
• Tidsåtgång: 20 min 
• Metod: Uppdatering av de aktuella aktiviteterna på handlingsplanen (gulmarkerade i 

underlaget) 
• Underlag: Handlingsplan  

Handlingsplanen följdes upp och akademin har flertalet HU-diplomerade kurser i år, vilket 
visar på att arbetet med HU-frågorna går framåt i akademin. Akademins uppdaterade 
handlingsplan finner ni via denna länk: http://www.hb.se/Anstalld/Att-arbeta-pa-en-
hogskola/Hallbar-utveckling/Mal--handlingsplan/ 
  

http://www.hb.se/Anstalld/Akademin-for-bibliotek-information-pedagogik-och-IT/akademins-styrdokument/
http://www.hb.se/Anstalld/Akademin-for-bibliotek-information-pedagogik-och-IT/akademins-styrdokument/
http://www.hb.se/Anstalld/Att-arbeta-pa-en-hogskola/Hallbar-utveckling/Mal--handlingsplan/
http://www.hb.se/Anstalld/Att-arbeta-pa-en-hogskola/Hallbar-utveckling/Mal--handlingsplan/


 2017-09-25 Minnesanteckningar 
   170919 

3(3) 
 

 
6. Uppföljning av handlingsplan för internationalisering  

• Föredragande: Thomas 
• Placering i beslutsprocessen: Uppföljning 
• Tidsåtgång: 20 min 
• Metod: Uppdatering av de aktuella aktiviteterna på handlingsplanen (gulmarkerade i 

underlaget) 
• Underlag: Handlingsplan 

Handlingsplanen följdes upp och aktiviteterna diskuterades vid ledningsrådet.  
Handlingsplan finns på webben: http://www.hb.se/Anstalld/Akademin-for-bibliotek-
information-pedagogik-och-IT/akademins-styrdokument/ 
 
7. Uppföljning av arbetet med lika villkor 

• Föredragande: Thomas 
• Placering i beslutsprocessen: Uppföljning 
• Tidsåtgång: 20 min 
• Metod: Uppdatering av de aktuella aktiviteterna på handlingsplanen (gulmarkerade i 

underlaget) 
• Underlag: Redogörelse från akademins samordnare för lika villkor.  

Vid uppföljning av handlingsplan för lika villkor informerade Thomas om att 
diskrimineringslagen har ändrats. En arbetsgrupp inom A3 ska tillsättasför att under 
innevarande år arbeta med akademispecifika frågorna gällande lika villkor för studenter.  
 
8. Active learning classroom 

• Föredragande: Lill 
• Placering i beslutsprocessen: Information 
• Tidsåtgång: 10 min 
• Metod: Information om active learning classroom 
• Underlag:  

Lill informerade om högskolans nya Active learning classroom som kommer att invigas under 
nästa vecka.  
 
9. Övriga frågor 

• Föredragande: Ann-Sofie 
• Placering i beslutsprocessen: Informationsärende 
• Tidsåtgång: 5 min 
• Metod:  

Inga övriga frågor togs upp 
 
10. Utvärdering av mötet 

• Föredragande: Ann-Sofie 
• Tidsåtgång: 5 min 

Deltagarna utvärderade mötet 
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