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Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 

 

 

  

Protokoll från institutionsstyrelsens sammanträde  

2022-12-14 

 

Tid:  9:15-12:00 

 

Plats:  Sal 12:128 

 

Närvarande:  

Ordinarie  Jonas Almqvist ordförande 

Eva Rosendal Jansson TA-personal 

Maria Rasmusson lärare 

David Sjögren lärare  

Niklas Norén  lärare 

Moa Lindqvist doktorand 

      

Suppleanter   Håkan Forsberg lärare (suppleant) 

Gunilla Lindqvist lärare (suppleant) 

Hanna Bergqvist TA-personal (suppleant) 

Marie Karlsson ställföreträdande prefekt 

Bekhta Allal  studeranderepresentant   

  (suppleant) 

 

Övriga närvarande             Marie Ljungberg facklig representant och        

   skyddsombud 

  

Ej närvarande:  Caroline Lidström  skyddsombud 

Hassan Sharif lärare 

Agnes Hamberger doktorand (suppleant) 

Malena Lidar  lärare (suppleant) 

Emil Bertilsson lärare (suppleant) 

Elin Forslin  studeranderepresentant  

Klara Lundberg studeranderepresentant 

Micael Jansson adjungerad 

 

 

Sekreterare:  Lisa Heyman 

http://www.uu.se/
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§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande förklarar styrelsemötet öppnat och hälsar styrelseledamöter och övriga närvarande 

välkomna.  

§ 2 Val av justeringsperson 

Beslut: Till justerare utses David Sjögren. 

§ 3 Dagordning 

Beslut: Dagordningen fastställs. 

§ 4 Föregående mötesprotokoll 

Beslut: Protokoll från föregående styrelsemöte godkänns och läggs till handlingarna. 

§ 5 Kursplaner och litteraturlistor 

Ställföreträdande prefekt Marie Karlsson redogör för kursplanegruppens protokoll från mötet 

den 6 december. Styrelsen informeras om att fakulteten justerat felaktiga behörighetskriterier i 

två nya kursplaner för VFU på ämneslärarprogrammet.  

Beslut: Styrelsen fastställer kursplanegruppens förslag enligt protokollet från mötet den 6 

december. 

§ 6 Inkomna anhållanden om att inleda rekrytering av 
tidsbegränsad läraranställning 

Inga inkomna anhållanden om att inleda rekrytering av tidsbegränsad läraranställning. 

§ 7 Kompetensförsörjningsplan 

Prefekt Jonas Almqvist redogör för ett reviderat utkast på kompetensförsörjningsplanen.  

Konsekvenser av ett minskat doktorandantal på forskningsmiljöer samt undervisning behöver 

analyseras längre fram. Det är däremot för komplext att redovisa och analysera detta inom 

kompetensförsörjningsplanen. 

Styrelsen diskuterar möjliga lösningar på det minskade doktorandantal under kommande åren 

där samfinansiering med externa medel skulle kunna vara en lösning. En balans behöver dock 

finnas mellan fakultetsfinansierade och samfinansierade doktorander, bland annat för en 

upplevd större möjlighet till risktagande och nyskapande i forskningen bland 

fakultetsfinansierade doktorander.  
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Beslut: Styrelsen fastställer förslaget till plan för kompetensförsörjning med följande 

justeringar: 

- En beskrivning om förväntad studentantal under 2023, där nedgången förväntas vara 

enbart tillfällig. 

- Redovisning av antal licentiater bland adjunkter. 

- Redovisning av lektorer och professorers nedlagda tid på undervisning inom 

forskarutbildningen. 

- Ett förtydligande av tabellen över pensionsavgångar.  

§ 8 Handlingsplan för internationalisering 

Prefekt redogör för en reviderad handlingsplan för internationalisering som internationella 

rådet och ledningsgruppen arbetat med. Ändringarna avser bland annat ett tydliggörande av 

forskningsprioriterade områden samt att stärka internationella doktoranders utbildnings- och 

forskningsmiljö. 

Datahantering har lagts till i handlingsplanen och styrelsen diskuterar dess relevans för 

handlingsplanen för internationalisering. Datahanteringen anses vara relevant i ett flertal fall, 

bland annat vid delning av data mellan länder. 

Beslut: Styrelsen fastställer handlingsplan för internationalisering med justeringen att det 

tydliggörs att datahanteringen avser både nationella och internationella sammanhang.  

§ 9 Arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor 

a. Åtgärder efter genomförd risk- och konsekvensanalys 

Prefekt redogör för de åtgärder som utförts utifrån handlingsplanen. Det gäller bland 

annat kommunikation genom olika forum, exempelvis information vid 

personalkonferenser samt öppna träffar för handledarkollegierna.  

 

• Det noteras att prognosen över de ekonomiska konsekvenserna landar på 70 000 kr per 

år, mot tidigare beräkningen på 600 000 kr per år. Detta beror bland annat på 

ändringar i uppdragens omfattning samt att prognosen använde högt beräknade 

schablonlöner. 

Beslut: Styrelsen godkänner att kostnaden för ledningen på 70 000 kr budgeteras och 

beslutas om under mötet i februari i samband med beslut om 2023 års budget. 

• Prefekt redogör för ett förslag att valberedningen tillsätts vid styrelsemötet i februari 

med uppdragen att ta fram förslag på representanter till de beredande organen, bereda 

frågan om prefekt, ställföreträdande prefekt och institutionsstyrelse från 1 januari 2024 

samt anordna val av dessa.  

 

Beslut: Styrelsen fastställer att valberedningen ska tillsättas vid styrelsemötet i 

februari enligt förslag med justeringen att de tre uppdragen förtydligas med tidsramar. 

Tillsättning av representanter i de beredande organen ska vara klart till mars 2023, 

med möjlighet till förlängning. Förslag inför prefektval ska vara klart till juni 2023 

och genomförande av val ska ske under oktober till november 2023. 
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b. Information om pågående arbete 

Ställföreträdande prefekt Marie Karlsson redogör för det pågående arbetsmiljö- och 

lika villkorsarbetet vid institutionen. Arbetsmiljö- och likavillkorsgruppen har 

diskuterat handlingsplanen för 2023, sett över och identifierat nya prioriterade 

områden samt utvärderat arbetet som gjorts. Styrelsen kommer att få ett utkast på 

handlingsplanen inför mötet i februari. 

 

§ 10 Verksamhetsberättelse 2022 

Prefekt redogör för verksamhetsberättelsen för 2022 som tagits fram av studierektorer, 

administrativ chef och handledarkollegier. Delar av verksamhetsberättelsen är ännu inte klara 

och styrelsen får senare ta del av ett reviderat utkast för att kunna fastställa 

verksamhetsberättelsen på styrelsemötet i februari.  

§ 11 Verksamhetsplan 2023 

Prefekt redogör för det reviderade utkastet till verksamhetsplan för 2023.  

Styrelsen diskuterar innehållet och ger förslag på ändringar. Frågan om mångfald tas upp som 

problematisk att den återkommer i verksamhetsplanerna och att frågan eventuellt behöver 

konkretiseras. Programkommittén har arbetat med frågan om mångfald vilket behöver 

stämmas av och sedan arbetas vidare med i utkastet till verksamhetsplanen.  

Ett reviderat utkast tas fram för att diskuteras och fastställas under styrelsemötet i februari.  

§ 12 Studerandeärenden 

Inga meddelanden.  

§ 13  Meddelanden 

Utbildningsutvärderingarna börjar bli klara där sista rapporten avseende masterutbildning och 

forskarutbildning i didaktik kommer i januari. 

En skrivelse om förslag på en utredning av ändring av institutionsnamn har skickats in till 

fakulteten för att kunna diskuteras av fakultetsnämnden.  

Ida Lidegran och Andreas Bergh har befordrats till professorer.  

David Sjögren tar över från Ida Lidegran som ny studierektor för utbildningssociologi på 

grundnivå och forskarutbildning.  
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§ 14  Övriga frågor 

Inga övriga frågor.  

§ 15  Sammanträdet avslutas 

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Almqvist 

Ordförande 

 

 

 

Lisa Heyman    David Sjögren 

Sekreterare    Justerare 
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