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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SLU:S UPPDRAGSUTBILDNING 

VERKSAMHETSÅRET 2012 

Sekretariatet för uppdragsutbildning har nu arbetat i en 3-årsperiod och består idag av totalt ca 90% 
tjänst fördelat på 6 personer. Spridningen på många personer har varit en förutsättning för det fram-
gångsrika arbetet tillsammans med fakulteterna. Uppdraget har varit att öka SLU:s uppdragsutbildning 
vilket främst utgått från breda informationsinsatser fakultetsvis. Informationen har också varit behovs-
anpassad till individer, avdelningar och institutioner. Då det finns en resursperson på varje fakultet som 
arbetar ca 10% har detta varit en bas att bygga vidare på utifrån intresse, behov och externt samarbete 
på resp. fakultet.  

Sekretariatet har en extern och en intern hemsida samt en handbok som går att ladda ned från webben. 
Sekretariatet har haft regelbundna telefonmöten och också arbetat med omvärldsbevakning. Många 
frågor rörande uppdragsutbildning kräver aktuell kunskap om regelsystem m.m. vilket kräver ständig 
kompetensutveckling. Detta har skett genom medverkan i juridisk utbildning för uppdragsutbildare samt 
medverkan i samverkanskonferenser.  

SLU har av tradition många utbildningsaktiviteter av olika slag men ganska lite uppdragsutbildning. I 
pressade ekonomiska situationer har de flesta institutioner fokuserat på kärnverksamheten och de har 
haft svårt att avsätta kraft för att samtidigt utveckla uppdragsutbildning. I de fall då det funnits tydliga 
ambitioner på fakulteten avseende uppdragsutbildning har sekretariatet fått stark draghjälp.  

Ett stort arbete har varit att få alla att rapportera in vad som görs, det finns sannolikt fortfarande ett 
mörkertal avseende både utbildningsaktiviteter och uppdragsutbildning enligt nuvarande definitioner. 

Ett sätt att starta nya poänggivande kurser har varit att sekretariatet själva omvärldsspanat och initierat 
nya efterfrågade uppdragsutbildningar. Det har inneburit att sekretariatet hanterar det praktiska och 
avlastar genom att skriva avtal, koordinera och samverka med den institution som är ytterst ansvarig. 
Detta har skett med flera av årets kurser.   

Fokus i arbetet har varit att internt skapa positiva attityder till mer uppdragsutbildning och att samtidigt 
informera om aktuella regelverk. Det målmedvetna arbetet har gett utdelning under 2012. 

 

För S-fak har följande genomförts  

Göran Sjöberg, resursperson S-fak 

Rådgivning har löpande getts till enheten för skoglig fältforskning och institutionerna för vilt, fisk och 
miljö samt skogens ekologi och skötsel kring kursen ”Kvalitativ naturvård 15 hp” som startades i januari 
2012 och avslutas i början av 2013. 

Under januari–april har korta uppdragskurser om en–två dagar genomförts för den nya älgförvaltnings-
organisationen – älgförvaltningsgrupper och viltförvaltningsdelegationer - i huvudsak på uppdrag av 
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länsstyrelser runtom i landet. Totalt har ca 700 personer deltagit i de 14 kurserna. Kurserna har samord-
nats av sekretariatet för uppdragsutbildning och genomförts av institutionen för vilt, fisk och miljö i 
samarbete med lärare från andra institutioner och externa aktörer. Kurserna har baserats på det 
studiematerial som producerats av SLU med särskilda medel inom regeringsuppdraget ”Adaptiv 
älgförvaltning”. En webbenkät till deltagarna om erfarenheterna från kurserna och av materialet har 
sammanställts. 

Uppföljning har gjorts genom enkäter till alla institutioner/motsvarande av uppdragsutbildning och 
övriga utbildningsaktiviteter gentemot yrkesverksamma för året 2012. 

I övrigt har verksamheten gentemot fakulteten inneburit rådgivning vid behov till institutioner och 
information till fakultetsledning och administration.  

 

För NL-fak har följande genomförts 

Nilla Nilsdotter-Linde, resursperson NL-fak 

Arbete med att omvandla några av de fristående kurserna i det ordinarie kursutbudet till uppdragsut-
bildningskurser har påbörjats i och med besparingarna inom grundutbildningen 2012. Vissa kurser har 
redan genomförts (Naturvägledning för yrkesverksamma, Stad och land), någon kurs har påbörjats för 
att slutföras under 2013 (Entreprenörskap för lärare på naturbruksgymnasier, Ekonomi) eller planeras 
för senare tillfälle (Mat, miljö och klimat, Agrarhistoria samt Dialog för naturvården). 

Andra uppdragsutbildningar vid NL-fakulteten omfattar ett brett spektra av ämnen: Grants Office/växt-
biologi och skogsgenetik: Genetic Resources and Intellectual Property Rights, Mark/vatten och miljö: 
Source Appointment modelling, Fånga fosforn – dammar, filter och diken, Högre greenkeeperutbildning. 
Akvatiska resurser: Yrkesfiskarutbildning. Ekonomi: Lean för lantbruksföretaget. Viltskadecenter: kva-
litetssäkringskurs, stängselutbildning, besiktningskurser för statens vilt, tamdjur resp. grödor, utbildning 
för Jordägarförbundet och Viltförvaltningsdelegationen.  

Ett stort antal utbildningsaktiviteter har anordnats av institutionerna för ekologi, stad och land, växt-
produktionsekologi, mark och miljö, akvatiska resurser och norrländsk jordbruksvetenskap samt av 
Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK), Fältforsk och KompetensCentrum för 
kemiska bekämpningsmedel.  

Sekretariatet för uppdragsutbildning medverkade vid ett s.k. Samverkansmöte arrangerat av NL-fakul-
teten i oktober 2012, ”Samverkan genom fortbildning”. Det är tydligt att kontakterna mellan sekretaria-
tet och de nyligen tillträdda samverkanslektorerna behöver utvecklas. 

I övrigt har verksamheten gentemot fakulteten inneburit rådgivning vid behov till institutioner och infor-
mation till fakultetsledning och administration. 

Uppföljning har gjorts genom enkäter till alla institutioner/motsvarande av uppdragsutbildning och övri-
ga utbildningsaktiviteter gentemot yrkesverksamma. 
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För VH-fak har följande genomförts  

Sofia Webering Ekberg, resursperson VH-fak 

Under 2012 har det varit fortsatt arbete med examination av djursjukvårdare för att få behörighet att 
söka legitimation som djursjukskötare. Hittills har över 700 personer genomfört examinationen. 

Fakulteten har också fortsatt arbetet med tilläggsutbildning för legitimerade sjuksköterskor, sjukgym-
naster och tandläkare som vill bli godkända av Jordbruksverket för att få arbeta med djur. Den första 
utbildningsomgången beräknas starta hösten 2013. 

Programmet "Dairy farm management" för deltagare från Kina avslutades under 2012. Totalt gavs tre 
kursmoduler under 2011 och 2012 i Uppsala och Beijing på uppdrag av DeLaval.  

LEARN-dagen ägde rum den 21 november. Cirka 90 personer deltog, huvudsakligen från näringslivet, 
inklusive representanter från länderna inom Östersjöns avrinningsområde. Temat för dagen var “Su-
stainable Animal Production in the Baltic Sea Region”. 

I övrigt har verksamheten gentemot fakulteten inneburit rådgivning vid behov till institutioner och 
information till fakultetsledning och administration.  

 

För LTJ-fak har följande genomförts 

Susanna Lundqvist, resursperson LTJ-fakulteten. 

LTJ-fakultetens resursperson ändrades från Cecilia Hollingby till Susanna Lundqvist fr.o.m. september 
2012. 

Under året har en av fakultetens tidigare fristående kurser godkänts som en uppdragsutbildningskurs. 
Ett fåtal andra tidigare fristående kurser har föreslagits som uppdragsutbildningskurser. 

En förfrågan skickades ut under hösten till fakultetens områdeschefer för att få in ytterligare informa-
tion om områdenas eventuella uppdragsutbildningar och utbildningsaktiviteter. 

Verksamheten gentemot fakulteten har inneburit rådgivning till forskare/lärare som visat intresse för 
uppdragsutbildning och utbildningsaktiviteter. 

Ett flertal utbildningsaktiviteter har anordnats av både Omvärld Alnarp och Movium. Detta har skett ge-
nom samarbete mellan SLU:s forskare/lärare och medlemsföretag och organisationer inom samverkans-
organisationerna Partnerskap Alnarp, med ca 88 medlemsföretag/organisationer och Partnerskap 
Movium med ca 69 medlemsföretag/organisationer samt inom ramen för projektet Tillväxt Trädgård 
med därtill hörande samarbetsparter såsom GRO, LRF, Hushållningssällskapen och några mindre råd-
givningsföretag.  

Under 2012 avslutade två studenter en mastersutbildning på vardera 60 hp. Detta var SIDA-finansierad 
uppdragsutbildning.  

Partnerskap Alnarp http://partnerskapalnarp.slu.se/gem/ettan.aspx 
Partnerskap Movium http://www.movium-slu.se/partnerskap  
Tillväxt Trädgård http://tillvaxttradgard.slu.se/gem/default.aspx?p=11  

http://partnerskapalnarp.slu.se/gem/ettan.aspx
http://www.movium-slu.se/partnerskap
http://tillvaxttradgard.slu.se/gem/default.aspx?p=11
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FAKULTETSÖVERGRIPANDE AKTIVITETER 2012 

 

• Fortsatt dialog med Naturbruksskolornas förenings styrelse för gemensamma former av kompe-
tensutveckling. Medverkan på rektorskonferens. 

• Informationsinsatser externt och internt. 

• Fortsatt arbete med uppföljning av utbildningsaktiviteter och uppdragsutbildning. 

• Bemötande av medial uppmärksamhet och kritik angående tekniska problem vid teoretisk exa-
mination av yrkesverksamma djursjukvårdare. 

 

SEKRETARIATET FÖR UPPDRAGSUTBILDNING UNDER 2012  

UPPDRAGSUTBILDNINGSKANSLI  

Margareta Stigson, chef sekretariatet 

Jane Geismar, uppdragsutbildningskonsulent  

Inga-Britt Bohlin, administratör 

FAKULTETSVISA RESURSPERSONER 

Cecilia Hollingby, LTJ t.o.m. augusti, därefter Susanna Lundqvist, LTJ 

Nilla Nilsdotter-Linde, NL 

Göran Sjöberg, S 

Malin Bolinder, VH t.o.m. maj, därefter Sofia Webering Ekberg, VH 

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2012  

VISION 

Visionen för sekretariatet är att SLU:s uppdragsutbildning vid utgången av år 2020 genererar lika många 
helårsstudenter som dagens reguljära utbildning gör och att detta presenteras såväl internt som externt 
som ett framgångskoncept för SLU som universitet. 
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MÅL FÖR 2012  

Att följa upp tidigare identifierade fokusområden per fakultet  

- S-fak: Naturvårdsbiologi och viltförvaltning 

- LTJ-fak: Områden identifieras av Movium och Omvärld Alnarp 

- NL-fak: Ekologi/rovdjur/precisionsodling/jordbearbetning/ grovfoder/miljökommunika-
tion/landsbygdsutveckling/växtförädling/golf/ livsmedelsvetenskap 

- VH-fak: Veterinärmedicin häst, hov, tand/sällskapsdjur/legitimationsyrken/ biomedi-
cin/rådgivning 

- Att utarbeta effektiva rutiner för uppdragsutbildning 

- Att utveckla relevanta stimulansverktyg för att skapa mer uppdragsutbildning 

 

KOMMENTARER 

- S-fak: Naturvårdsbiologi: Uppdragskursen ”Kvalitativ naturvård 15hp” har pågått under 
2012 och avslutas i början av 2013. Viltförvaltning: Under våren 2012 genomfördes 14 korta 
uppdragskurser om den nya älgförvaltningen, om 1-2 lärarledda dagar utifrån det webbase-
rade utbildningsmaterial som producerats av SLU. 

- NL-fak: Det har skett antingen uppdragsutbildning eller utbildningsaktiviteter inom de flesta 
ämnesområden som fanns med i målen för 2012; 
Ekologi/rovdjur/jordbearbetning/govfoder/miljökommunikation/landsbygdsutveckling/växt-
förädling/golf. 

 

UPPFÖLJNING AV SLU:S UPPDRAGSUTBILDNING OCH ÖVRIGA 
UTBILDNINGSAKTIVITETER UNDER 2012 

Under året har ett webbaserat uppföljningssystem använts på den interna hemsidan. Det innebär att 
utbildningsansvarig kan rapportera direkt efter avslutad kurs. En hel del tid har ägnats åt att få in rap-
porter från samtliga institutioner under 2012 och inrapporteringen har ökat med drygt 100% jämfört 
med 2011. Liksom tidigare år är det få institutioner som står för flertalet kurser/aktiviteter. 
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Figur 1. Figuren visar antal utbildningsdagar på resp. fakultet samt på livsmedelskonsortiet meNY. 
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Figur 2. Figuren visar antalet institutioner och antalet kurser/aktiviteter. 
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Antal utbildningsdagar totalt per fakultet
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Figur 3. Figuren visar antal utbildningsdagar både gällande uppdragsutbildning och utbildningsaktiviteter 
(samma som i figur 1 sammanslaget per fakultet).  
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