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Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 

 

 

  

Protokoll från institutionsstyrelsens sammanträde  

2022-11-17 

 

Tid:  9.15-12:00 

 

Plats:  Sal 14:340 

 

Närvarande:  

Ordinarie  Jonas Almqvist ordförande 

Eva Rosendal Jansson TA-personal 

Maria Rasmusson lärare 

David Sjögren lärare  

Hassan Sharif lärare 

Niklas Norén  lärare 

Moa Lindqvist doktorand 

      

Suppleanter   Emil Bertilsson lärare (suppleant) 

Håkan Forsberg lärare (suppleant) 

Gunilla Lindqvist lärare (suppleant) 

Marie Karlsson ställföreträdande prefekt 

Hanna Bergqvist TA-personal (suppleant)  

 

 

Övriga närvarande Marie Ljungberg facklig representant 

Caroline Lidström  skyddsombud 

Elin Löfgren  skyddsombud 

  

Ej närvarande:  Agnes Hamberger doktorand (suppleant) 

Malena Lidar  lärare (suppleant) 

Micael Jansson adjungerad 

Elin Forslin  studeranderepresentant 

Klara Lundberg studeranderepresentant 

Bekhta Allal  studeranderepresentant 

(suppleant) 

 

 

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 Niklas Norén. 

§ 3 Dagordning 

Beslut: Dagordningen fastställs. 

§ 4 Föregående mötesprotokoll 

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

§ 5 Kursplaner och litteraturlistor 

Beslut: Styrelsen fastställer kursplanegruppens förslag enligt protokollet från mötet den 8 

november.  

§ 6 Mall för kursvärderingar 

Beslut: Styrelsen fastställer tillägget till mallen för kursvärderingar enligt förslag.  

§ 7 Kommunikationspolicy 

Beslut: Styrelsen fastställer informations och kommunikationspolicyn med justeringar 

gällande rekommendationer för e-post och telefon.  

§ 8 Inkomna anhållanden om att inleda rekrytering av 
tidsbegränsad läraranställning 

Beslut: Styrelsen godkänner de två inkomna anhållanden om att inleda rekrytering av 

tidsbegränsad läraranställning.  

§ 9 Verksamhetsberättelse 2022 

Prefekt Jonas Almqvist meddelar att underlag för verksamhetsberättelsen samlas in och ett 

utkast bör kunna tas fram inför nästa styrelsemöte den 14 december för att kunna fastställas av 

styrelsen i februari 2023. 
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§ 10 Verksamhetsplan 2023 

Styrelsen diskuterar ett utkast på verksamhetsplanen för 2023 som tagits fram genom 

underlag från studierektorer, utbildningschef, administrativ chef samt ordföranden för 

handledarkollegier. Utkastet ska även revideras utifrån fakultetsnämndens verksamhetsplan 

för 2023 som fastställdes den 10 november. 

Centrala frågor diskuteras, bland annat: 

• Verksamhetsplanen bör återspegla planen för kompetensförsörjning, framförallt 

gällande en förstärkt forskningsbas inom lärarprogrammen samt den kraftigt minskade 

andel doktorander under det kommande året. 

• Beskrivningen av barn-och ungdomsvetenskap bör läggas in under rubriken om 

pedagogik i avsnittet om ämnesspecifikt utvecklingsområde.  

• Konferenser anordnade av institutionen samt verksamma seminarieserier bör nämnas i 

verksamhetsplanen. 

• Det minskade antal studenter på lärarutbildningarna bör noteras. 

• Fakultetens beslut att införa ett samverkansutskott och att FoSam flyttas till EDU 

Uppdrag bör benämnas i verksamhetsplanen.  

• Arbetet med datasäkerhetshantering bör lyftas i verksamhetsplanen. 

• En kortare beskrivning av arbetsordningen och en plan för uppföljning samt 

utvärdering av denna bör tilläggas. 

Ett reviderat utkast kommer att diskuteras vid nästa styrelsemöte och fastställas i februari 

2023.  

§ 11 Kompetensförsörjningsplan 

Prefekten redogör för ett utkast till en plan för kompetensförsörjning som diskuteras av 

styrelsen. Styrelsen framför att en djupare analys behövs men att detta behöver ske på en 

rimlig nivå. Docenter, licentiater och excellenta lärare behöver även reflekteras i 

nulägesbilden.  

Ett reviderat utkast av kompetensförsörjningsplanen tas fram inför nästa styrelsemöte. 

§ 12 Handlingsplan för internationalisering 

Prefekten redogör för ett utkast till handlingsplan för internationalisering som tagits fram 

utifrån olika dokument vid institutionen tillsammans internationella rådet. Handlingsplanen 

grundar sig i Uppsala Universitets målsättningar för internationalisering av forskning och 

utbildning. Diskussion förs gällande vad som ska omfattas av handlingsplanen för 

internationalisering. Ett reviderat förslag kommer att tas fram utifrån styrelsens diskussioner.  
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§ 13 Arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor 

a. Information om det pågående arbetet 

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

villkorsarbetet vid institutionen.  

• En risk- och konsekvensanalys har tagits fram inför att FoSam ska flyttas till 

EDU. Arbetsmiljö- och lika villkorsgruppen återkommer med en rapport om 

åtgärder. 

• Sektion LÄRA har framfört en fråga om utvecklingsarbetet med genomförda 

kursvärderingar. Frågan har förts över till gruppen för pedagogisk utveckling.  

• En översyn över adjungerade adjunkters arbetsmiljö genomförs där gruppen 

för pedagogisk utveckling arbetar med att ta fram en sida i Studium med 

samlat viktigt material för att möta de behov som finns hos denna 

personalgrupp. Innehållet på denna sida kommer förhoppningsvis kunna 

presenteras på vårens första personalkonferens.  

§ 14 Arbetsordning 

a. Information om det pågående implementeringsarbetet 

Prefekten redogör för det pågående arbetet där rekrytering av ledningspersonal pågår 

och kommer inom kort att kunna beslutas om efter rådgivning med professorerna vid 

institutionen. Åtgärder enligt handlingsplanen från risk- och konsekvensanalysen 

genomförs, bland annat genom öppna träffar för handledarkollegierna samt möte med 

personalen på Campus Gotland.  

 

§ 15 Studerandeärenden 

Inga meddelanden. 

§ 16 Meddelanden 

Både nationellt och vid institutionen visar anmälningsstatistiken ett lågt antal sökande till 

lärarprogrammen, framförallt förskollärarprogrammet. Det går ännu inte att avgöra om detta 

är en trend eller en temporär nedgång. Ledningen har valt att öka antal platser på fristående 

kurser samt på populära sommarkurser som konsekvens av detta.  

Institutionen har haft besök av riksrevisionen med anledning av ett överskott av 

myndighetskapital på uppdragsutbildningen vid Uppsala universitet. Revisionen godkändes 

och det gavs bra respons på institutionens arbete.  

Håkan Forsberg och Daniel Nordholm har beviljats forskningsmedel från Vetenskapsrådet.  

Maria Rasmusson, Ida Lidegran, Thomas Nygren, Gunilla Lindqvist och Malin Tväråna har 

beviljats forskningsmedel från forskningsprogrammet Demokrati och högre utbildning.   

Marie Karlsson, Thomas Nygren och Katarina Gustafson håller sina installationsföreläsningar 

den 17 november.  
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§ 17 Övriga frågor 

Inga övriga frågor.  

§ 18 Sammanträdet avslutas 

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Almqvist 

Ordförande 

 

 

 

 

Lisa Heyman    Niklas Norén 

Sekreterare    Justerare 
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