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Utbildningsnämnden

BESLUT

Hållbar utveckling i utbildningen
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att till rektor föreslå de miljö- och hållbarhetsmål rörande utbildning på grund och
avanserad nivå som finns beskrivna i bilaga
att utbildningsnämnden återkommer till frågan om utformning av en obligatorisk
konferens/seminarium om hållbar utveckling för studenter.

Redogörelse för ärendet
Rektor beslutade den 2 september 2013, dnr SLU ua 2013.1.1.3-3609, om det
fortsatta miljöarbetet vid SLU. Av beslutet framgår att SLU vid utgången av 2016
ska vara certifierat enligt ISO 14001. En tidsplan har upprättats och flera
certifieringsprojekt är startade. Ungefär hälften av SLU:s verksamheter är idag
certifierade och under våren 2015 kommer SLU:s ledning inklusive
administrationen genomgå certifieringsprocessen. För att det ska kunna realiseras
krävs förutom övergripande mål på de direkta miljöaspekterna så som energi, resor
och upphandling/inköp också övergripande mål på de indirekta miljöaspekterna,
kärnverksamheten så som utbildning, forskning, samverkan och Foma.

Motiv till beslutet
SLUs verksamhetsidé lyder: SLU utvecklar kunskapen om de biologiska
naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa.
Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det
omgivande samhället.
SLU är ett miljöuniversitet och har en ambitiös miljöpolicy. Visionen är att SLU:s
profil också i hög grad ska återspeglas i verksamheten. SLU har i och med sina
unika kompetenser och ansvarsområden en stor möjlighet att påverka en hållbar
utveckling av samhället. Detta genom utbildning av studenter, det höga anseende
som universitetets forskning har samt praktiskt och konkret genom att föregå som
ett gott exempel. SLU har i sin utbildning i dag många kurser och program med
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anknytning till hållbar utveckling. Syftet med det här beslutet är bland annat att
säkerställa att alla program lyfter frågan om Hållbar utveckling på ett systematiskt
sätt samt beaktar hela bredden av begreppet vilket inkluderar sociala, ekonomiska
och miljömässiga aspekter.
Genom att SLU ställer en fråga om hållbar utveckling i utbildningen vid alla
kursutvärderingar är det möjligt att följa upp effekterna av de åtgärder som gjorts.
Frågan besvaras av kursansvarig lärare och studenternas kursrepresentant i
sammanställningen av kursutvärderingar från varje kurs.
De övergripande målen syftar också till att vara ett stöd för andra certifikat inom
SLU. Genom att sätta centrala mål inom olika verksamhetsområden förenklar man
för enskilda certifikat avsevärt på grund av att de kan antingen översätta målen
direkt till egna mål eller få ett stöd i formulering och fokus.
Förordning (2009:907) om miljöledning statliga myndigheter kräver ett
systematiskt miljöledningsarbete för hela SLU. Att ta fram övergripande miljömål
är en oundviklig del i det arbetet

Ansvar för målen samt redovisning och uppföljning:
Målen ska följas upp på slu.se och medarbetarwebben. Att hålla samman
måluppföljningen och kommunicera den är miljöchefens uppdrag men att
sammanställa informationen halvårsvis i lämplig form anges i bilagan under
respektive mål.

Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser
Beslutet innebär justeringar i programutbuden samt utbildningsinsatser för både
lärare och programstudierektorer.
Beslut i detta ärende har fattats av utbildningsnämnden vid sammanträde 2015-0115 efter föredragning av Maria Orvehed
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Bilaga 1 Mål utbildning för hållbar utveckling (UHU)
1. Alla programstudierektorer (PSR) ska senast vid utgången av 2016 ha
genomgått en workshop omfattande tre dagar om utbildning för hållbar
utveckling (UHU)
Syfte: Att ge programstudierektorer en gemensam grund inom UHU som stöd för
att säkerställa en tydlig progression av UHU inom det egna programmet.
Ansvar: Student och utbildningsservice (SUS) ansvarar för att genomföra
workshops samt att dokumentera deltagandet. Programnämnder ansvar för att följa
upp deltagandet av sina respektive programstudierektorer.

2. Alla kursansvariga lärare ska erbjudas minst en dags fortbildning i
utbildning för hållbar utveckling. Vid utgången av 2017 ska minst 75 %
av dessa ha genomgått fortbildningen
Syfte: Att ge kursansvariga lärare en gemensam grund inom UHU som stöd för att
utveckla och synliggöra UHU inom den egna kursen.
Ansvar: SUS ansvarar för genomförandet av fortbildningen samt att dokumentera
deltagandet. Prefekter ansvarar för att lärare ska ges möjligheter att delta.

3. Senast hösten 2015 inkludera en obligatorisk fråga i sammanställningen
av kursutvärderingar rörande Hållbar utveckling i utbildningen
Syfte: Att på ett systematiskt och enkelt sätt följa upp effekterna av ovanstående
mål
Ansvar: Universitetsdirektören ansvarar för att frågan tas fram och införs i
sammanställningen av kursutvärderingar
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