
 

 Mötesanteckningar från A3:s ledningsråd  
 
Datum: 2017-01-17  
 
Tid: 9.00– 11.00  
 
Lokal: L 324 
 
Närvarande: 
 Cecilia Sönströd 
 Lena Tyrén 
 Maria Ferlin 
 Claes Lennartsson 
 Ann-Sofie Axelsson 
 Partik Hedberg 
 Lill Langelotz 
 Helen Rosenberg 
 Marcus Lindström 
 Thomas Johansson 
 
1. Lägesbeskrivning  
• Föredragande: Alla  
• Placering i beslutsprocessen: Uppföljning  
• Typ av ärende: Samverkan internt  
• Tidsåtgång:10 min  
• Metod: Vi går laget runt och bidrar till en kort avstämning vad gäller läget vid respektive sektion och 
akademin som helhet.  
 
Akademins VP 2017-2018 och akademin Vision, mål och strategier är nu beslutade. Rekrytering av 
studierektorer pågår. Inom BoI startar ett nytt SIDA-projekt i Mozambique. Samarbetet mellan 
lärosäten kring digitalisering går vidare med ett seminarium den 31/1. Återkoppling på nya löner pågår i 
sektionerna. Kommunikationsavdelningens fokus ligger just nu på studentrekrytering och inom HR 
pågår upphandling av ny medarbetarenkät. 
 
2. Presentation  
• Föredragande: Ann-Sofie Axelsson  
• Placering i beslutsprocessen: Informationsärende  
• Typ av ärende: Samverkan internt  
• Tidsåtgång: 10 min  
• Metod: Presentation av Maria Ferlin och Patrik Hedberg  
• Underlag: 
 
Allmän presentation av befintliga ledamöter. 
 
Maria och Patrik presenterade sig själva och Ann-Sofie hälsade dem varmt välkomna till ledningsrådet. 
 
 
 



3. Granskning av lärarutbildningar: Resultat och åtgärdsplan  
• Föredragande: Lena Tyrén, Lill Langelotz  
• Placering i beslutsprocessen: Värdering/diskussion  
• Typ av ärende: Grundutbildning  
• Tidsåtgång: 50 min  
• Metod: Presentation av yttrande och förslag till åtgärdsplan samt diskussion  
• Underlag: Finns i underlagsmappen för dagens möte 
 
Lena föredrog bakgrunden, genomförandet, resultatet och åtgärdsplanen av självvärderingen av 
lärarutbildningarna. 
 
FoU har beslutat om kriterierna för bedömningen av självvärderingen. 
 
Fokus är just nu att få klart en åtgärdsplan samt att starta arbetet enligt denna plan. 
Vikten av det kontinuerliga arbetet med kvaliteten inom utbildingarna diskuterades. 
 
Hur arbetet ska gå vidare och vilken metod som leder till faktiska effekter diskuterades. 
 
Åtgärdsplanen beräknas vara klar inom ett par veckor. När färdigt förslag på åtgärdsplan finns tas 

frågan upp i ledningsrådet igen, förslagsvis den 7/2. 

4. Resultat och analys av testkörning tjänstefördelningsprinciper  

• Föredragande: Cecilia Sönströd  
• Placering i beslutsprocessen: Värdering/diskussion  
• Typ av ärende: Samverkan internt  
• Tidsåtgång: 30 min  
• Metod: Presentation och diskussion inför vidare arbete  
• Underlag: Finns i underlagsmappen för dagens möte från och med fredag eftermiddag  
 
Cecilia gick igenom bakgrund och process hittills. 
 
Resultatet av workshops med simuleringar för respektive sektionen föredrogs. 
 
Det är viktigt att motiven till hur pricinperna är konstruerade framgår för medarbetarna. 
 
Ärendet behandlas igen på LR den 7/2 då reviderat förslag kommer att finnas som underlag. 
 
5. Kalendarium 2017  
• Föredragande: Thomas Johansson  
• Placering i beslutsprocessen: Värdering/diskussion  
• Typ av ärende: Samverkan internt  
• Tidsåtgång: 5 min  
• Metod: Presentation av kalendarium  
• Underlag:  
 
Thomas gick igenom förslaget. Kalendern läggs ut i BOX snarast. 
 
 
 



6. Övriga frågor  
• Föredragande: Ann-Sofie Axelsson  
• Tidsåtgång:10 min  
 
Debutantpriset: 
Tips om vem som kan ingå i juryn efter att Martin Hellström har slutat kan lämnas till Helen. 
 
Pedagogiskt pris: 
Lill informerade om att processen är igång och att det nu är möjligt att nominera till priset.  
 
Löneöversynen: 
En funktion i Primula efterlyses för att kunna följa medarbetares lönehistorik. Varje enskild 
medarbetare går att följa under en flik. Marcus tar fram en lista per sektion med efterfrågade uppgifter 
som underlag till meddelande om ny lön. 
 
Årsredovisningen för 2016: 
Cecilia skickar ut texten i nuvarande skick till sektionscheferna med uppmaning om att se om det går 
att förkorta texten något. Svar till Cecilia senast på torsdag denna vecka. 
 
 
7. Utvärdering av mötet  
• Föredragande: Ann-Sofie Axelsson  
• Tidsåtgång: 5 min 
 

Mötet utvärderades av deltagarna. 


