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Mötesanteckningar: Arbetsmiljö- och likavillkorsgruppen 

 

Plats:  Blåsenhus, rum 14:213 

Tid:  Tisdagen den 1 november 2022, kl. 13.15 – 15.00 

 

Närvarande: Marie Karlsson Ordförande, bitr. prefekt 

   Jonas Risberg  Studierektor  

Anne-Sofie Nyström Likavillkorsombud 

   Caroline Lidström Skyddsombud lärarkategori 

Elin Löfgren  Skyddsombud TA-personal  

Linnea Rydén  Studentrepresentant Uppsala 

studentkår 

   

Frånvarande: Astrid Collsiöö Doktorandrepresentant 

Eva Rosendal Jansson Adjungerad HR-generalist 

 

 

   

 

§ 1 Mötesanteckningar från föregående möte 

Inga korrigeringar. Läggs till handlingarna. 

 

 

§ 2 Introduktion av studeranderepresentanter (dokumentet 

Riktlinjer för studentinflytande vid Uppsala universitet bifogas i 

kallelsen) 

I ovan nämnda dokument står bland annat: Ordförande i varje organ 

ansvarar för att ny studentrepresentant ges relevant introduktion till 

organets arbete, syfte och organisatoriska hemvist. Marie beskriver 

därför kort AL-gruppens uppdrag och säkerställer att Linnea har sett 

Institutionens Handlingsplan för arbetsmiljö- och lika villkorsarbete 

2022. Marie lyfter också sin önskan om att studentfrågor och studiemiljö 

ska komma mer i fokus här i AL-gruppen. Hon kommer att boka in ett 

separat möte med Linnea inom kort då handlingsplanen kan gås igenom 

och Linnea ges möjlighet att ställa mer detaljerade frågor. 

 

Anne-Sofie, som är likavillkorsombud vid fakulteten och leder dess Lika 

villkorsutskott berättar om detta och något om skillnaden mellan det och 

AL-gruppen.  

 

 

 

Institutionen för pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier 

Department of Education 

 

Box 2136 

SE-750 02 Uppsala 

 

Besöksadress/Visiting address: 

Von Kramers Allé 1 A 

752 37 Uppsala 

 

www.edu.uu.se 
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§ 3 Medarbetarsamtal med doktoranderna – uppföljning 

Dessa samtal har ägt rum nu under hösten, till skillnad från övriga 

medarbetarsamtal som numera äger rum under våren. Tre teman som 

har varit återkommande i doktorandernas medarbetarsamtal: 

• Kontorsnärvaron bland deras handledare och övriga kollegor har 

minskat, vilket doktoranderna tycker är tråkigt. 

• Ojämn kvalitet på handledningen. En del får mindre 

handledning än andra, sämre återkoppling och dålig 

framförhållning vid inbokande av handledning. 

• Engelskspråkiga doktorander tycker att det är problematiskt på 

flera sätt att inte kunna svenska. De sociala interaktionerna blir 

lidande och de kan inte få undervisningstid i motsvarande grad 

som de svenskspråkiga doktoranderna. 

 

Förslag framkommer om att efterfråga goda idéer från andra fakulteter 

angående internationella doktoranders situation. Egentligen gäller 

problemet även andra anställda som är engelskspråkiga. Det finns dock 

en förväntan på att man som anställd vid UU lär sig svenska inom två år. 

 

 

§ 4 Adjungerade adjunkters behov av stöd – information om arbetet 

framåt 

Detta arbete pågår. Förutom de adjungerade adjunkterna själva så har 

även studierektorerna fått frågan om vilket stöd denna personalgrupp kan 

behöva. Studierektorerna ser behovet av en mentor eller kontaktperson 

förutom studierektorn samt att en lektor eller adjunkt som jobbat länge 

ska finnas tillgänglig för den adjungerade adjunkten.  

 

Lars Weiselius har i egenskap av pedagogisk utvecklare fått i uppdrag att 

skapa en intern Studium-kurs där olika typer av stöd för adjungerade 

adjunkter finns samlat. 

 

 

§ 5 Åtgärder i handlingsplan efter Riskanalys rörande införande av 

Arbetsordning – information om inplanerade åtgärder 

Institutionens Arbetsordning är nu beslutad i Institutionsstyrelsen. I Risk- 

och konsekvensanalysen formulerades sex åtgärder för att motverka de 

risker för ohälsa som identifierades. Sammanfattningsvis handlar det om 

följande: 

Institutionsledningen ska informera generellt och riktat om konsekvenser 

av införandet av arbetsordning. Fokus för dessa åtgärder ska ligga på 

kommunikationsvägar mellan olika grupper och organ, rutiner för hur 

representanter i beredande organ utses, ekonomiska konsekvenser, 

förändrad arbetsfördelning mellan ledningsfunktioner samt om hur 

ansvar och mandat ska fördelas mellan nya och gamla grupper och organ. 

Informationskanalerna är måndagsmail och personalkonferenser. Tre 

riktade informations-/diskussionsmöten erbjuds medarbetare knutna till 
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de tre handledarkollegierna. Prefekt och biträdande prefekt kommer att 

närvara vid alla tre möten. 

 

 

§ 6 FoSams (Forum för samverkans) integrering i EDU – 

information om resultat från riskanalys i fakultetens regi 

FoSam ska avvecklas från att ha varit en centrumbildning under 

fakulteten till att istället ingå i EDU. Marie visar en sammanställning av 

den riskanalys som gjordes den 24/10. Deltog gjorde bland andra dekan, 

utbildningsledare, de anställda vid FoSam, några av de anställda vid 

EDU Uppdrag inklusive studierektor Gunilla Rensmo (då FoSam är tänkt 

att ingå i EDU Uppdrag) samt Elin i egenskap av skyddsombud. 

 

Preliminärt sker sammanslagningen från och med årsskiftet efter 

slutgiltigt beslut av Fakultetsnämnden. Därefter blir det EDUs prefekter 

som ansvarar för den fortsatta integreringen.  

  

 

§ 7 Utvärdering av Öppet forum 

Öppet forum i form av Personalkonferens via Zoom var ett lyckat 

koncept med tanke på antalet deltagare. 73 personer lyssnade på den 

inledande föreläsningen med Previas/Falcks Arman Arshadi och många 

har uttryckt uppskattning av denna. Efter föreläsningen följde breakout-

rooms som totalt 54 personer deltog i, med tre eller fyra deltagare i varje 

grupp. Samtalen styrdes inte upp, utan det gavs frihet att prata om vad 

man ville. Återsamling skedde i helgrupp där de som ville fick dela med 

sig av vad gruppen pratat om. 

 

Eftersom Zoom är en uppskattad form för personalkonferens kommer 

varannan personalkonferens under våren att äga rum på Zoom. 

 

 

§ 8 Studerande/doktorand-frågor, Linnea och Astrid 

Linnea tar upp att rutinerna för kursvärderingar fungerar dåligt. Många 

studenter känner inte till att de förväntas svara på en kursvärdering efter 

varje kurs. Även om man känner till det kanske man inte förstår syftet 

och värdet av det om man aldrig får se förändring som ett resultat av 

framförda synpunkter. 

 

Många kursledare är också dåliga på att göra sin del - sammanställa och 

publicera – trots att de är ålagda att informera om resultatet från 

kursvärderingen både till den studentgrupp som svarat och till nästa 

studentgrupp. 

 

Vid ett möte nyligen mellan Sektion Lära, institutionen och fakulteten 

som både Marie och Linnea deltog i togs frågan om kursvärderingar upp. 

Efter detta har Marie pratat med studierektorerna och bett dessa ta upp 
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saken med sina kursledare för att få till en förbättring. Det är en viktig 

fråga som vi jobbar på med. Lars Weiselius har fått ett uppdrag även när 

det gäller kursvärderingar: att synliggöra resultaten. 

 

 

Linnea tar också upp VFU-läget för lärarstudenterna, mer specifikt att 

vissa fått ett sent besked om VFU-placering på Gotland. (Frågan har även 

tagits upp med Gotlands studentkår Rindi.) Orsaken är att det är svårt att 

hitta VFU-platser till alla studenter i Uppsala med omnejd, särskilt till de 

med svåra ämneskombinationer, delvis på grund av brist på handledare. 

 

Anna Hagborg, utbildningsledare vid fakulteten som ansvarar för VFU-

placeringarna, har lovat att arbeta förebyggande så att möjligheten till 

VFU på Gotland ska vara ett erbjudande och inte en sista utväg. 

 

 

§ 9 Övriga frågor 

Inga övriga frågor har kommit in, men ett förslag kom upp på mötet att 

skapa en grupp för AL-gruppens handlingar i MP. 

 

Frågan om behovet av fler skyddsombud dryftades också. 

Huvudskyddsombudet Fredrik Movitz har erbjudit sig att ”marknadsföra” 

uppdraget vid en personalkonferens. Behovet av fler skyddsombud kan 

även nämnas i prefektens måndagsmail.  

 

 

För anteckningarna 

Trine Wirén 


