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Organisationsnr: 

202100-2932 

  

 

   

 

 

  

  

 

Mötesanteckningar: Arbetsmiljö- och likavillkorsgruppen 

 

Plats:  Blåsenhus, rum 14:213 

Tid:  Tisdagen den 17 januari 2023, kl. 13.15 – 15.00 

 

Närvarande: Marie Karlsson Ordförande, bitr. prefekt 

   Micael Jansson Administrativ chef  

Anne-Sofie Nyström Likavillkorsombud 

   Caroline Lidström Skyddsombud lärarkategori 

Marie Ljungberg Skyddsombud TA-personal  

Linnea Rydén  Studentrepresentant Uppsala 

Studentkår 

Eva Rosendal Jansson Adjungerad HR-generalist 

(närvarande från kl. 14.00) 

   

Frånvarande: Astrid Collsiöö Doktorandrepresentant 

 

 

En presentationsrunda genomförs eftersom det är två nya representanter 

på plats i gruppen: Micael Jansson och Marie Ljungberg. 

 

 

§ 1 Mötesanteckningar från föregående möte 

Inga korrigeringar. Läggs till handlingarna. 

 

§ 2 Studerande/doktorand-frågor - Linnea och Astrid 

Linnea har ingen fråga att ta upp. Astrid har skickat in en fråga om 

doktorandernas informations- och kommunikationsvägar i den nya 

organisationsstrukturen. Hon tycker det vore värdefullt om dessa 

förtydligas. Marie svarar kortfattat, men bordlägger frågan till nästa möte 

då Astrid förhoppningsvis kan vara med. 

 

§ 3 Handlingsplanen för 2023 (bilaga bifogad) 

Marie K har skapat ett utkast till Handlingsplan för arbetsmiljö och lika 

villkor 2023 och bifogat den med kallelsen. Några av punkterna som 

tidigare stått under prioriterade områden för 2022 har hon flyttat upp till 

att ligga under rubriken Systematiskt arbetsmiljö- och 

likavillkorsarbete eftersom de genomförs kontinuerligt på institutionen. 

 

 

 

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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Vi går igenom punkterna under ovan nämnda rubrik och rätar ut 

eventuella frågetecken. Här nedan omnämns enbart de punkter som 

behöver kompletteras: 

 

• Fysisk skyddsrond. Marie K ser över vad som gäller och hur det 

sköts. Det står inget i punkten om att personalens skyddsombud 

medverkar. Har det fallit bort? 

 

• Stöd för studenter i behov av särskilt stöd. Ann-Sofie har 

synpunkter på formuleringen och ombeds skicka in en bättre 

formulering. Behöver det tilläggas att studenthälsan har mentorer 

som ger enskilt stöd? Micael tillägger att amanuensernas och 

studenttorgets verksamhet kanske bör nämnas. Han skickar input 

till Anne-Sofie som sammanställer punkten. 

 

• Institutionens introduktioner för nyanställda. Vid dessa 

kommer det att talas mer om lika villkor än det gjorts tidigare, 

efter Arbetsmiljöverkets granskning. 

 

• Öppet forum för arbetsmiljö och lika villkor vid EDU. Linnea 

inflikar att Sektion Lära bör rättas till Sektion Lära/Uppsala 

studentkår. Hon skickar förslag på formulering till Marie K. 

 

• Samråd med Sektion Läras styrelse. Även i denna punkt bör 

ovanstående rättelse göras.  

 

 

Kommenterade punkter under rubriken Uppföljning av 2022 års 

arbetsmiljö- och likavillkorsarbete: 

 

• Uppföljning av sjukskrivningsstatistiken. Denna punkt får stå 

här med oförändrad formulering. Sjukfrånvaro i relation till kön 

flyttas dock inför 2023 från prioriterade områden till det 

systematiska arbetsmiljöarbetet.  

 

• Diskriminering eller kränkningar bland studenter… 

Enkätundersökningen som genomfördes av fakultetens 

likavillkorsutskott visade på viss upplevd diskriminering pga 

funktionsnedsättning. Planerade åtgärder är så gott som 

genomförda och Anne-Sofie har skickat underlag om detta till 

Marie K. Nu ligger fokus på frågan om upplevd diskriminering 

till följd av etnicitet, vilket också framkom genom enkäten trots 

att det inte efterfrågades.  

 

• En punkt om OSA-enkäten läggs till här under uppföljningen 

eftersom den tillkom efter att 2022 års plan hade beslutats. Den 

placeras mellan punkten om Studium och Öppet forum.  
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Kommentarer till punkter under rubriken Handlingsplan för 

arbetsmiljö och lika villkor 2023: 

 

• Arbetsmaterial för pedagogiskt stöd till studenter med 

funktionsnedsättning – implementeras vt 23 

 

• En punkt läggs till om lika villkor i utbildning 

 

• Ny punkt om Studenters arbetsmiljö och lika villkor i 

utbildningen. Vi ska undersöka möjligheten att anordna ett 

Öppet forum enbart för studenter, i samverkan med fakultetens 

likavillkorsutskott. 

 

 

§ 4 Riskanalyser och åtgärder (bilaga bifogad) 

 

AL-gruppen går igenom listan över planerade åtgärder efter de två risk- 

och konsekvensanalyserna som genomfördes under ht 2022. 

 

• EDUs arbetsordning – åtgärder rullar på och är under kontroll. 

 

• FoSams flytt till EDU – Fakulteten höll i denna risk- och 

konsekvensanalys. AL-gruppen pratar om innebörden av de 

fastställda åtgärderna och hur dessa ska genomföras, då alla inte 

är helt tydliga.  

 

 

§ 5 Insatser rörande kunskap om lika villkor i utbildning; 

 

Vi kommer att ha denna som stående punkt på dagordningen en tid 

framöver.  

 

• Använda Enheten för universitetspedagogik vid UU för riktade 

insatser om lika villkor med lärarna på EDU? Anne-Sofie är 

mycket positiv till att vi jobbar igenom ett förslag. Ev skulle det 

även kunna vara ett tema vid en personalkonferens och 

studierektorer kan lyfta det i sina lärargrupper.  

 

• Inslag i lärarprogrammens första termin – föreläsning? 

Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammen framför allt, 

eftersom vi har dem hos oss vid EDU. Även på 

Ämneslärarprogrammet skulle det vara behövligt men de 

studenterna har vi bara delvis hos oss.  
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§ 6 Arbetsmiljö och lika villkor – internationella doktorander – 

språk - likvärdighet 

Detta är en fråga som vi vill jobba med på EDU. Det rekryteras många 

internationella doktorander, men hur skapar vi likvärdiga förutsättningar 

för dem? Anne-Sofie berättar att frågan initierades i fakultetens 

likavillkorsutskott när en internationell doktorand blev invald som 

representant i den gruppen. Alla dokument är på svenska…  

 

På gång: 

• Institutionen för språkvetenskap gör ett arbete på området och har 

workshops som vi kan ta del av och få inspiration av.  

• Doktorandhandboken har ganska nyligen blivit översatt till 

engelska.  

• Magdalena Nygaard har legat på fakulteten om att översätta vissa 

dokument till engelska, exempelvis den individuella studieplanen.  

• Marie K kan ta upp frågan med studierektorerna för 

forskarutbildningen. 

• Vår doktorandrepresentant Astrid skulle behöva vara med i 

diskussionen nästa gång.  

 

 

§ 7 Övriga frågor 

Inga övriga frågor har inkommit. 

 

 

För anteckningarna 

Trine Wirén 


