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Mötesanteckningar: Arbetsmiljö- och likavillkorsgruppen 

 

Plats:  Blåsenhus, rum 14:213 

Tid:  Tisdagen den 7 mars 2023, kl. 13.15 – 15.00 

 

Närvarande: Marie Karlsson Ordförande, bitr. prefekt 

   Anne-Sofie Nyström Likavillkorsombud 

   Caroline Lidström Skyddsombud lärarkategori 

Astrid Collsiöö Doktorandrepresentant 

Jasmin Khwaiter Studentrepresentant Uppsala 

studentkår 

   

Frånvarande: Marie Ljungberg Skyddsombud TA-personal  

   Micael Jansson Administrativ chef 

Eva Rosendal Jansson Adjungerad HR-generalist 

Linnea Rydén  Studentrepresentant Uppsala 

Studentkår 

 

En presentationsrunda genomförs eftersom Jasmin är nyvald som 

studentrepresentant. 

 

 

 

§ 1 Mötesanteckningar från föregående möte 

Inga korrigeringar. Läggs till handlingarna. 

 

 

§ 2 Studerande/doktorand-frågor – Astrid och Jasmine 

 

Information och kommunikationsvägar för doktorander vid olika typer 

av problem i den nya organisationsstrukturen  
 

Astrid tar upp denna fråga eftersom den har kommit upp vid UDR-

möten. Marie K svarar att arbetsgången är som tidigare, men med 

tillägget av ett mellansteg i form av biträdande prefekt. Dvs i första 

hand vänder man sig till sin närmaste chef, vilken är respektive 

studierektor. Steg 2 är till biträdande prefekt och steg 3 till Jonas 

(prefekt) eller Marie (ställföreträdande prefekt).  

 

Om en doktorand upplever att cheferna är problemet kan han/hon 

vända sig till ett skyddsombud, då doktoranderna har en dubbel roll 
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(doktorand och anställd). AL-gruppen konstaterar att det kan behöva 

förtydligas att skyddsombuden finns tillgängliga även för dem. 

 

Arbetsmiljö och lika villkor – internationella doktorander – språk – 

likvärdighet 

 

Även denna fråga kommer från Astrid som påtalar flera områden som 

kan vara problematiska för internationella doktorander: 

 

• Otydliga förväntningar på att lära sig svenska. UU har generella 

skrivningar om att målsättningen är att de ska lära sig svenska på 

två år. 

• Otydlighet när det gäller vilka möten och samlingar som sker på 

engelska och vilka som är enbart på svenska. Det finns en önskan 

från internationella doktorander om att detta kommuniceras 

tydligare i förväg. 

 

Internationella doktorander tror ibland att det finns en rättighet att få 

undervisa. Så är det inte, utan det ska ses mer som en möjlighet. Mer 

skulle dock kunna göras för att ge fler möjligheten att exempelvis 

handleda studenter i examensarbete eller för att ge möjlighet att hålla 

enskilda föreläsningar på lärarprogrammen på engelska. Marie K 

tipsar Astrid om att kontakta Linn Areskoug som arbetar på en liten 

del av sin tjänst med internationalisering av lärarprogrammen. 

Doktorander som har ett passande ämne som de kan undervisa i på 

engelska kan ta upp detta med sin chef vid medarbetarsamtalet eller 

vid annat tillfälle.  

 

Marie K menar att det kanske borde tydliggöras för nya doktorander 

att många aktiviteter inom EDU sker enbart på svenska och att det 

måste göra det då svenska är myndighetsspråket. Anne-Sofie tipsar 

om Språkvetenskapliga fakultetens utvecklingsarbete och workshopar. 

 

 

§ 3 Insatser rörande kunskap om lika villkor i utbildning 

 

UPS-gruppens arbete (se utskickade bilagor) 

 

Två bilagor skickades ut tillsammans med kallelsen. Den ena heter 

Rekommendationer till kursledare för att underlätta för studenter i 

behov av särskilt stöd. Anne-Sofie berättar att denna har arbetats fram 

av en grupp som jobbade med dessa frågor under 2022. Bakgrunden 

var en del svar som framkom i studentenkäten som genomfördes av 

fakultetens likavillkorsgrupp 2021.   
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Rekommendationerna är tänkta att ligga som en bilaga till dokumentet 

Kursledares ansvar vid EDU. Även det nya dokumentet innehåller en 

hel del av de generella riktlinjerna, och det var också syftet. Det nya är 

dock mycket mera kortfattat och liknar en kronologisk checklista. Det 

är till gagn för alla studenter men särskilt viktigt för de med särskilt 

stöd. Marie har önskemål om några förändringar i dokumentet innan 

det kan gå vidare till Institutionsstyrelsen för beslut, för att kunna 

ligga som bilaga till det ursprungliga dokumentet. Anne-Sofie ändrar 

och skickar till Marie. 

 

Det andra bifogade dokumentet är Lathund för studierektor med 

ansvar för lärarprogrammen gällande särskilt stöd. Detta har redan 

diskuterats av studierektorerna och behöver inte beslutas av styrelsen. 

Marie önskar dock några förändringar även i detta dokument: Ta bort 

för lärarprogrammen så att lathunden kan gälla alla studierektorer på 

grund- och avancerad nivå. Anne-Sofie åtgärdar detta också. Jasmine 

önskar även att ett tillägg görs om att kursledarna ska informera om 

Språkverkstaden. När lathunden är färdig kommer Marie K att skicka 

ut den till alla studierektorer.  

 

Anne-Sofie visar också en PPT med rubriken Riktat och generellt 

pedagogiskt stöd, vilken hon sammanställt. Den är tänkt som en 

information och påminnelse till lärarkollegierna om vad som gäller i 

dessa frågor och kan även vara underlag för diskussion. Studierektorer 

skulle exempelvis kunna visa den vid terminsstart för att 

medvetandegöra stödet till studenter med funktionsnedsättning, vilka 

är en relativt sett stor andel vid lärarprogrammen jämfört med andra 

utbildningar. 

 

Insats om lika villkor med lärarna på EDU? 

 

Vilket innehåll på temat Lika villkor skulle vara lämpligt för hela 

EDU att äga rum på förmiddagen den 14 juni? Anne-Sofie föreslår 

Osa Lundberg som nyligen hade en föreläsning inom serien Rasism i 

förskolan. Den skulle i så fall behöva anpassas till högre studier om 

möjligt. Anne-Sofie föreslår också René León Rosales som var 

biträdande lektor hos oss för en tid sedan. Marie önskar i så fall 1/2h 

föreläsning och 1/2h för att sätta igång diskussioner. Ett alternativ om 

René inte kan är Hassan Sharif. Anne-Sofie kontaktar dessa och hör 

sig för. 

 

AL-gruppen uppmanas att tänka vidare kring upplägg till nästa möte 

den 11 april. 

 

Inslag i lärarprogrammens första termin – föreläsning? 

 

Denna punkt skjuts fram till nästa möte, då vi inte hinner med den. 
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§ 4 Övriga frågor 

Inga övriga frågor har inkommit. 

 

 

För anteckningarna 

Trine Wirén 


