
Mötesanteckningar från A3:s ledningsråd 
 

Datum:  2017-01-31 

 

Tid:  9.00 – 11.40 

 

Lokal:  A 521 

 

Närvarande  Ann-Sofie Axelsson 

  Marika Eriksson 

  Maria Ferlin 

  Patrik Hedberg 

  Marie Hjalmarsson, ärende 5 

  Thomas Johansson 

  Lill Langelotz 

  Claes Lennartsson 

  Marcus Lindström 

  Christina Player Pellby, sekr 

  Helen Rosenberg 

  Tobias Svensson 

Cecilia Sönströd 

  Lena Tyrén 

 

 

 

 

 

Dagens möte leds av stf akademichef Claes Lennartsson. 

 

1. Lägesbeskrivning 

 

 Föredragande: Alla 

 Placering i beslutsprocessen: Uppföljning 

 Typ av ärende: Samverkan internt 

 Tidsåtgång:15 min 

 Metod: Vi går laget runt och bidrar till en kort avstämning vad gäller läget vid 

respektive sektion och akademin som helhet. 

 

Cecilia Sönströd kommer att arbeta 10 % som controller till den 31 maj. Thomas Johansson 

arbetar nu heltid. 

 

Rekryteringsarbete pågår på flera sektioner. Kurs ”Att handleda doktorander” genomförs 

nästa vecka med deltagare även från andra lärosäten. Sektionerna för förskollärarutbildning, 

lärarutbildning samt pedagogisk utveckling och forskning kommer att ha planeringsdagar i 

februari. Frågan kring eventuell lärarutbildning i Skövde är under arbete. 

 



BoI-sektionens organisations- och beslutsordning är snart klar. Arbete med ekonomistyrning 

pågår. Sektionen för informationsteknologi arbetar med sin inre struktur. Utredningsuppdrag 

kring validering är klart och rapporten finns i Box (mappen: Övrigt).  

 

2. Reviderad rutin för anmälan av ärenden till LR 

 

 Föredragande: Thomas Johansson 

 Placering i beslutsprocessen: Informationsärende  

 Typ av ärende: Samverkan internt 

 Tidsåtgång: 10 min 

 Metod: Information 

 Underlag:  

 

Enligt nuvarande rutin är onsdag sista dag för anmälan av ärenden till kommande veckas LR. 

Tisdag föreslås bli ny sista dag istället. Kallelse/dagordning kommer att sändas ut på 

fredagen.  

 

LR ställer sig positiv till förslaget. 

 

LR anser att klassificeringen ”typ av ärenden” på dagordningen kan tas bort.  

 

Akademins krisplan behöver uppdateras vad gäller personer i krisgruppen. Thomas får i 

uppdrag att åtgärda detta. 

 

3. Akademins representanter i den lokala arbetsmiljökommittén 

 

 Föredragande: Thomas Johansson, Marcus Lindström 

 Placering i beslutsprocessen: Beslut 

 Typ av ärende: Personalärende 

 Tidsåtgång: 30 min 

 Metod: Genomgång av uppdrag och möjlighet till diskussion innan beslut 

 Underlag: Finns i underlagsmappen för dagens möte  

 

Kommittén sammanträder cirka 3 gånger per termin. Ytterligare arbetsgivarrepresentanter bör 

utses utöver Marcus Lindström. 

 

LR föreslår Claes Lennartsson och Maria Ferlin som ordinarie ledamöter och Patrik 

Hedberg som suppleant.  

 

4. Utvecklingssamtal 

 

 Föredragande: Marcus Lindström 

 Placering i beslutsprocessen: Implementering  

 Typ av ärende: Personalärende 

 Tidsåtgång: 20 min 

 Metod: Information och dialog 

 Underlag: Finns i underlagsmappen för dagens möte 

 



Materialet för utvecklingssamtal är reviderat. Samtalen ska genomföras före 1 maj. 

Information om utvecklingssamtalets syfte, koppling till lönesamtal etc. finns på webben.  

 

Marcus Lindström presenterar det reviderade materialet. Samtal kring behov av en rutin för 

att lyfta in akademispecifika fokusområden i samtalsmaterialet under rubriken ”Högskole- 

eller akademi/enhetsövergripande fokusområden”. Bör vi lägga in något fokusområde redan i 

årets samtal? LR kommer att behandla denna frågeställning på nästa LR-möte.  

 

5. Högskolans kvalitetsarbete och tidsplan för lokal granskning 

 

 Föredragande: Cecilia Sönströd, Marie Hjalmarsson 

 Placering i beslutsprocessen: Initiering av ärende  

 Typ av ärende: Samverkan internt 

 Tidsåtgång: 45 min 

 Metod: Presentation av bakgrund och diskussion om principer för tidsplan för lokal 

granskning 

 Underlag: 

 

Cecilia Sönströd och Marie Hjalmarsson informerar om nytt system för kvalitetsgranskning 

av utbildningar, både nationellt och lokalt. HBs kvalitetssäkringsarbete innebär lokala 

granskningar av utbildningar som fokuserar på måluppfyllelse. UKÄ genomför granskningar 

enligt en preliminär tidtabell för perioden 2017 – 2022. På A3 kommer ämneslärar-

utbildningar samt förskollärar- och grundlärarutbildningar att granskas av UKÄ 2018 – 2019. 

Då granskas 4 aspektområden: Styrning och organisation, miljö och resurser, konkret 

utformning och genomförande av utbildningarna samt vårt interna kvalitetsarbete kopplat till 

genomförande av utbildningarna. 

 

I mars 2017 genomförs en tematisk utvärdering av lärosätets arbete med att främja en hållbar 

utveckling.  

 

Nyligen beslutade styrdokument (dnr 867-16, dnr 868-16) finns i Box. En arbetsgrupp 

bestående av Johan Drotz och akademiernas utbildningssamordnare arbetar med förslag till 

lokal utvärderingscykel. Den ska beslutas av rektor senast 15 mars 2017. De utbildningar som 

granskas av UKÄ under sexårsperioden gör vi inte lokala granskningar på. Samtliga 

akademier bör ha kommit igång med lokal granskning under 2018 när UKÄ ska granska 

högskolans kvalitetssäkringsarbete.  

 

Ett förslag till tidtabell är att BoI skulle bli den första kompletta miljön som granskas lokalt 

under 2019. Önskemålet från BoI är att granskning sker 2020 på grund av pågående 

utvecklingsarbete.   

 

Cecilia Sönströd återkommer till LR och presenterar den slutgiltiga tidsplanen. 

 

Ann-Sofie Axelsson får i uppdrag att bevaka frågan kring det stora behovet av en 

högskoleövergripande kvalitetssamordnare.  

 

 

 

 

 



6. Övriga frågor 

 

 Föredragande: Claes Lennartsson 

 Tidsåtgång:15 min 

 

På nästa sammanträde vill LR ta upp frågan kring syftet med ledningsrådet. 

 

7. Utvärdering av mötet 

 

 Föredragande: Claes Lennartsson 

 Tidsåtgång: 5 min 

 

Deltagarna utvärderar mötet.  

 

 

 

 

 

 

 


