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Sändlista 

Delfinansiering av visst utvecklingsarbete i 

fördubblingsprojektet 

Beslut 

Utbildningsnämndens ordförande beslutar: 

att delfinansiera utvecklandet av det föreslagna masterprogrammet Ekologiskt 

brukande av skog (prel. benämning) och utvecklandet av vissa nya kurser inom 

programmet genom att ersättning för kostnader upp till 700 000 kr överförs från 

kst 1002001 prj 89, ff 10020019 till berörda institutioner efter redovisning till 

utbildningsnämnden, 

att delfinansiera utvecklandet av en MOOC med fokus på animal behavior and 

welfare genom att ersättning för kostnader upp till 250 000 kr överförs från kst 

1002001 prj 89, ff 10020019 till institutionen för husdjurens miljö och hälsa efter 

slutredovisning till utbildningsnämnden, 

att delfinansiera utveckling av pedagogisk modell och verktyg för program- och 

kursutveckling genom att ersättning för kostnader upp till 450 000 kr överförs från 

kst 1002001 prj 89, ff 10020019 till avdelningen för lärande och digitalisering efter 

slutredovisning till utbildningsnämnden, 

att finansiera utbildningsledarnas fortsatta beredning av frågor om huvudområden, 

förkunskaper, progression och examensbenämningar genom att överföra 

nedanstående belopp från kst 1002001 prj 89, ff 10020049  

 100 000 kr till LTV-fakultetens kansli, kst 9762000, prj 9600, 

 50 000 kr till NJ-fakultetens kansli, kst 9740000, prj 9600, ff 97420, 

 50 000 kr till S-fakultetens kansli, kst 9730000, prj 9600, 

 50 000 kr till VH-fakultetens kansli, kst 9750000, proj 9600 

att delfinansiera förstärkningen av SLU:s alumnverksamhet under 2019 enligt 

tidigare fastställd projektplan genom att 800 000 kr överförs från kst 1002001 prj 

89, ff 10020049 till utbildningsavdelningen kst 9330300, prj 85933002,  

att mottagarna av medel enligt detta beslut medverkar i det övergripande 

utvecklingsarbetet inom fördubblingsprojektet enligt överenskommelse. 
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Ärendet 

Utbildningsnämnden (UN) beslutade den 11 december 2018 (§ 67/18) om en 

färdplan för fördubblat antal SLU-studenter (SLU ID: SLU ua 2018.1.1.1-4851). 

Den 14 februari 2019 (§7/19) delegerade nämnden till UN:s ordförande att, i sam-

råd med dess vice ordförande, besluta om tilldelning av medel inom de ramar som 

UN tidigare angett och färdplanens intentioner till åtgärder som bedöms angelägna 

att starta före 16 maj 2019. Med föreliggande beslut fördelas resurser till visst 

utvecklingsarbete som främst har karaktären av pilotverksamhet och/eller behöver 

påbörjas innan kommande beslut om fortsatta åtgärder inom fördubblingsprojektet. 

 

Masterprogram i samarbete med Linnéuniversitetet 

I UN:s beslut den 11 december 2018 ingår att ”[S]tödja fortsatt utredning av 

möjligheten för ett masterprogram i samarbete med Linnéuniversitetet: Ekologiskt 

brukande av skog” (punkt 11). Utvecklandet av ett nytt program tar tid i anspråk 

och extra insatser krävs initialt för samarbetet med Linnéuniversitetet i form av 

bl.a. avtalsskrivande. Detta är dessutom det första SLU-program som avses ges helt 

på distans. Beroende på utfallet i den fortsatta beslutshanteringen behöver vissa nya 

kursplaner utvecklas. Det operativa arbetet genomförs i huvudsak vid institutionen 

för sydsvensk skogsvetenskap. Stöd i utvecklingsarbetet ska tillvaratas från 

utbildningsavdelningen, avdelningen för lärande och digitalisering samt S-

fakultetens kansli. 

 

MOOC med fokus på animal behavior and welfare  

Nyligen lanserades SLU:s första MOOC (Massive Open Online Course) som 

fokuserar på problem med antibiotikaresistens och hur det går att hålla livsmedels-

producerande djur utan att använda mycket av antibiotika. Axfood Foundation 

bidrog till täckandet av utvecklingskostnaderna för denna MOOC. Frågan om 

MOOC:s har också lyfts i de förslag som inkom under arbetet med färdplanen, 

främst som en möjlighet att göra SLU mera känt. Projektgruppen för färdplanen 

förordade dock att SLU inte satsar på MOOC:s, ”eftersom kostanden för fram-

ställning och drift av dessa vanligtvis är mycket hög”. Detta har sedan inte disku-

terats närmare i UN. Utvecklingsmedel till en MOOC (till) ses som en pilot-

verksamhet för att skaffa mer erfarenheter om både nyttor och kostnader. Detta kan 

bilda underlag för senare ställningstagande om ev. bredare satsning som då behöver 

vägas av mot andra behov. Det operativa arbetet genomförs i huvudsak vid institu-

tionen för husdjurens miljö och hälsa. Stöd i utvecklingsarbetet ska tillvaratas från 

avdelningen för lärande och digitalisering. 

 

Program- och kursutvecklingsverktyg 

För att stötta lärare i program- och kursutveckling kan en modell och ett verktyg 

fylla en väsentlig funktion om det är lätt att använda och innehåller alla viktiga 

moment. Sedan tidigare finns ett webbverktyg som steg för steg lotsar den kurs- 

eller programansvarige genom alla nödvändiga steg i utvecklingen. Verktygets 

grundmodell har tidigare utvecklats för stöd i Bolognaprocessen och behöver nu 

vidareutvecklas och uppdateras för användning i den omfattande utveckling av 
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befintliga och nya utbildningar som SLU står i begrepp att genomföra. Här behöver 

bl.a. de aspekter beaktas som lyfts i SLU:s utbildningshandbok avseende planering 

av kurser och program (avsnitt 6. Kursplan och kurstillfälle samt 11. Program-

utbudet). Det operativa arbetet genomförs i huvudsak vid avdelningen för lärande 

och digitalisering. Stöd ska tillvaratas från andra relevanta delar inom universitets-

administrationen. Beslutade medel möjliggör inköp av programmeringsarbete. 

Huvudområden, förkunskaper, progression och examensbenämningar 

I UN:s beslut den 11 december 2018 ingår en uppmaning till ”universitetsadmi-

nistrationen att bereda frågan om ämnen/ huvudområden, förkunskapskrav och 

förled/efterled/inriktning för examina vidare i dialog med pågående program-

utvecklingsprojekt under våren 2019” (punkt 29). Det operativa arbetet genomförs 

av utbildningsledarna under ledning av Kristine Kilså. Stöd ska tillvaratas från 

andra relevanta delar inom universitetsadministrationen. 

Förstärkt alumnverksamhet 

Utbildningsnämnden beslutade den 5 april 2018 (SLU ua 2018.1.1.2-1348) att 

fastställa en projektplan för förstärkning av SLU:s alumnverksamhet, som är en del 

av den interna samverkansstrukturen och utgör en viktig funktion i SLU:s kontakt 

med det omgivande samhället. Ansvariga för alumnprojektet har haft avstämning 

med UN senast den 14 februari 2019. Projektet har även tillförts 400 tkr av 

samverkansmedel för 2019. 

Sammanfattning av föreliggande beslut 

Innehåll Belopp (tkr) 

Utvecklandet av masterprogrammet Ekologiskt brukande av 

skog (prel. benämning) och utvecklandet av vissa nya kurser 

inom programmet  

700  

Utvecklandet av en MOOC med fokus på animal behavior 

and welfare  

250 

Pedagogisk modell och verktyg för program- och 

kursutveckling  

450 

Fortsatta beredning av frågor om huvudområden, 

förkunskaper, progression och examensbenämningar  

250 

Förstärkningen av SLU:s alumnverksamhet 800 

Summa 2 450 
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Beslut i detta ärende har fattats av utbildningsnämndens ordförande, rektor Karin 

Holmgren, efter föredragning av utbildningshandläggare Johan Torén. I bered-

ningen av ärendet har även utbildningsnämndens vice ordförande Johan Gaddefors 

medverkat. 

 

 

Karin Holmgren 

 

   Johan Torén 

 

Sändlista 

Utbildningsnämnden 

Prefekten vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap 

Prefekten vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa 

Avdelningschefen för avdelningen för lärande och digitalisering 

Avdelningschefen för utbildningsavdelningen  

Redovisningsenheten 

 

Kopia för kännedom 

PN-ordföranden 

Universitetsdirektören 

Fakultetsdirektörerna 

Utbildningsledarna 

Ekonomichefen 

Planeringschefen 

Internrevisionen 

SLUSS 

 


