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Protokoll från institutionsstyrelsens sammanträde  
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Tid:  9.15-12:00 

 

Plats:  Sal 14:340 

 

Närvarande:  

Ordinarie  Jonas Almqvist ordförande 

Eva Rosendal Jansson A-personal 

Maria Rasmusson lärare 

Hassan Sharif lärare 

Klara Lundberg studeranderepresentant 

Moa Lindqvist doktorand 

      

Suppleanter   Malena Lidar  lärare (suppleant) 

Emil Bertilsson lärare (suppleant) 

Håkan Forsberg lärare (suppleant – skyddsombud)

 Marie Karlsson biträdande prefekt 

 

Övriga närvarande Micael Jansson adjungerad 

Elin Löfgren  skyddsombud 

Ellen Matlok-Ziemann (suppleant - facklig 

representant)  

   

Ej närvarande:    

David Sjögren lärare  

Niklas Norén  lärare 

Gunilla Lindqvist lärare (suppleant) 

Caroline Lidström  skyddsombud 

Agnes Hamberger doktorand (suppleant) 

Elin Forslin  studeranderepresentant  

 

 

Sekreterare:  Hanna Bergqvist 
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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 Moa Lindqvist. 

§ 3 Dagordning 

Beslut: Dagordningen fastställs. 

§ 4 Föregående mötesprotokoll 

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

§ 5 Kursplaner och litteraturlistor 

Micael Jansson redogör för kursplanegruppens protokoll från mötet den 24 maj. 

Beslut: Styrelsen godkänner kursplanegruppens förslag enligt protokollet från mötet den 24 

maj, med återremittering av litteraturlistan för kursen 4PE185 Lärande och utveckling, 

förskollärare 7.5 hp, gällande boken Hjälmeskog; Andersson; Gullberg; Lagrell (2020). Det 

behöver ses över om innehållet överlappar kursen Läroplansteori och didaktik senare i 

förskollärarprogrammet, där boken också används.  

§ 6 Inkomna anhållanden om att inleda rekrytering av 
tidsbegränsad läraranställning 

Inga inkomna anhållanden om att inleda rekrytering av tidsbegränsad läraranställning. 

§ 7 Arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor 

a. Information om det pågående arbetet 

Biträdande prefekt Marie Karlsson redogör för det pågående arbetsmiljö- och lika 

villkorsarbetet vid institutionen. Arbetsmiljöverket genomförde tidigare under 

vårterminen en inspektion vid institutionen med kränkande särbehandling i fokus, där 

de identifierade ett antal punkter som behövde åtgärdas. Åtgärderna är nu genomförda 

eller på väg att genomföras. Ett uppföljningsmöte kommer att hållas med 

Arbetsmiljöverket den 2 juni. 

Marie Karlsson håller på att sammanställa positiva och negativa aspekter kopplat till 

arbetsmiljö som framkommit under vårens medarbetarsamtal. Arbetsmiljö- och lika 

villkorsgruppen kommer sedan att arbeta vidare med detta efter sommaren. 
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§ 8 Översyn av organisation och styrning 

a. Information om det pågående arbetet  

Prefekten redogör för beredningsgruppens arbete. Under beredningsgruppens senaste 

möte den 20 maj gjordes en uppföljning av genomförda workshops tillsammans med 

representanterna från universitetets HR-avdelning. Bland annat kunde man konstatera 

att workshopdeltagarna var eniga om att fler biträdande prefekter behöver tillsättas. 

Vid mötet deltog också Shirin Ahlbäck Öberg, som berättade om sin forskning om 

kollegialitet som styrform. 

Samtliga minnesanteckningar från beredningsgruppens möten kommer att laddas upp i 

styrelsens grupp i medarbetarportalen, då det upptäckts att detta inte blivit gjort för 

alla möten under vårterminen.  

Inför nästa styrelsemöte den 21/6 kommer styrelsen att få ta del av ett förslag på 

arbetsordning, som kommer att vara diskussionsunderlag för mötet. 

 

b. Diskussion om några centrala frågor i arbetet 

• Tillsättande av fler biträdande prefekter med ansvar för specifika områden, vilka 

prefekten kan delegera vissa uppgifter till. Detta skulle frigöra tid för prefekten att 

kunna arbeta mer med långsiktiga och strategiska frågor. Det betonas att det är 

viktigt med legitimitet och kollegialitet i processen då biträdande prefekter utses. 

Det kan finnas fördelar om tillsättandet av prefekt och biträdande prefekter inte 

sker samtidigt, då detta skapar en bättre kontinuitet i organisationen.  

• Hur studierektorernas roll kan göras både rimlig och attraktiv. Uppdraget skulle 

antingen kunna delas upp så det inte behöver omfatta heltid, alternativt kombineras 

med uppdrag som biträdande prefekt för de som hellre vill det. 

• Hur indelningen av institutionen kan göras, med avseende på de biträdande 

prefekternas ansvarsområden. I nuläget är EDU indelat efter utbildningsuppdrag. 

Ett annat sätt är att dela in institutionen efter forskarutbildningsområden eller 

huvudområden. Det ena behöver dock inte utesluta det andra, utan indelningarna 

skulle kunna kombineras. Studierektorer skulle exempelvis kunna finnas kvar för 

lärarutbildningarna (indelning efter utbildningsuppdrag), medan de biträdande 

prefekterna kan organiseras efter forskarutbildningsområden eller huvudområden.  

• Tillsättande av nya beredningsgrupper - en för forskning och forskarutbildning, en 

för grundutbildning, och en för kompetensförsörjning (rekrytering). Tanken är att 

detta ska minska informella möten om gemensamma, strategiska och långsiktiga 

prioriteringar, som istället kan beredas i dessa grupper. Håkan Forsberg frågar över 

tilltänkta ansvarsområden vad gäller beredningsgruppen för forskning och 

forskarutbildning. Tanken är inte att till exempel rekrytering av doktorander är 

något som sker i denna grupp, utan de olika forskarutbildningsämnena kommer 

fortfarande att vara autonoma i den processen. 

• Kollegier vid institutionen. Maria Rasmussen föreslår att handledarkollegierna 

omvandlas till ämneskollegier, för att på så vis inkludera anställda som inte är 

verksamma som handledare, men som hör till huvudområdet/ inriktningen. Marie 

Karlsson föreslår att det skapas en arbetsordning för kollegierna, så att uppgifterna 

tydliggörs och blir mer enhetliga kollegierna emellan. 

§ 9 Studerandeärenden 

Klara Lundberg meddelar att Sektion Lära har valt en ny styrelse, där Elin Forslin är ny 

ordförande. 
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Ett nytt utskott för utbildningssociologi, Habitus, har tillkommit i Sektion Lära. Utskottet är 

till för studenter på det internationella masterprogrammet i utbildningssociologi samt 

studenter som läser utbildningssociologi på grundnivå. Framöver kommer även andra 

programutskott/grupper att införas i Sektion Lära, dit studenter kan vända sig för frågor 

kopplade till specifika program.  

§ 10  Meddelanden 

a. Pågående arbete med medarbetarpolicy 

En medarbetarpolicy håller på att tas fram för universitetet, där det bland annat ska 

framgå vad det innebär att vara medarbetare på universitetet, och hur vi jobbar 

förebyggande mot exempelvis kränkande särbehandling. Planen är att beslut om 

fastställande ska fattas under hösten 2022. 

 

b. Nya riktlinjer för studentinflytande 

Prefekten informerar om de nya riktlinjerna som kommit om studentinflytande.  

§ 11 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

§ 12 Sammanträdet avslutas 

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat. 

 

 

 

 

 

Jonas Almqvist 

Ordförande 

 

 

 

 

Hanna Bergqvist   Moa Lindqvist 

Sekreterare    Justerare 
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