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Dagordning
1. Mötets öppnande
Anders Söderholm öppnade mötet och hälsade välkomna
2. Mötesanteckningar från 2017-09-25
gicks igenom och lades till handlingarna
3. Tillsynsbeslut om KIs hantering av ett antal frågor relaterade Paolo Macchiarinis
verksamhet.
Sven, Anders och Carl Braunerhielm (ansvarig verksjurist för UKÄ:s utredning)
gick igenom historiken bakom UKÄ:s beslut och hur UKÄ kommer att följa upp
ärendet.
4. Kvalitetssäkringssystemet – pilotgranskningar lärosäten och förändringar inför
kommande huvudomgång
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Viveka Persson, presenterade erfarenheter och förslag till justeringar av
granskningarna av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete. Insynrådet diskuterade
vikten av tydligt definierade centrala begrepp och hur dessa kommuniceras. Rådet
diskuterade också hur UKÄ på ett bättre sätt ska kunna fånga hur lärosätena
arbetar med systematiken i sitt kvalitetssäkringsarbete. Vikten av att fånga
kvalitetskultur, att se arbetet som en loop (kvalitetscirkeln) och att det finns en
kontinuitet lyftes. En annan fråga som diskuterades var olika aspekter av
studentmedverkan och studentinflytandeinflytande. Både i lärosätenas arbete och
i den externa granskningen. Vidare diskuterades om UKÄ ska införa en tregradig
skala efter dansk modell eller behålla den tvågradiga. För och nackdelar med
detta diskuterades. Rådet var dock eniga om att det viktiga är att omdömena ger
ett stöd för lärosätena i att utveckla sina kvalitetskulturer och sina
kvalitetssäkringssystem.
5. Regeringsuppdrag om övningsskolor – delrapport (beslut 6 dec) och planer för
det fortsatta arbetet.
Helene Fröborg, summerade delrapporten som ska lämnas in till regeringen i
december och insynsrådet diskuterade hur UKÄ bör gå vidare i arbetet. Bland
annat lyftes vikten av internationella jämförelser och jämförelser med lärosäten
som inte har ett övningsskolesamarbete. Vidare diskuterade rådet riskerna med
koncentration av lärarstudenter till några skolor kan ge en negativ påverkan på de
som inte är med. Slutligen föreslog rådet att UKÄ bör överväga att genomföra en
jämförande studie av lärare som haft sin VFU i en övningsskola med andra lärare.
6. Regeringsuppdrag om distansutbildning, förslag till slutsatser och metodproblem
(beslut 12 dec)
Anette Gröjer, Sofia Berlin Kolm presenterade några data från den kommande
rapporten om distansutbildning. Rådet diskuterade begreppet som sådant och den
problematik som finns i de luddiga gränserna mellan distans och
campusutbildning. Vidare poängterade rådet vikten av att koppla livslångt lärande
till samhällets behov och för att ge större utrymme för individen att få tid och
resurser för att vidareutbilda sig. Slutligen diskuterades lärcentras roll och vikten
av att det finns en kritisk massa av studenter på dessa för att studenterna ska få ett
socialt och pedagogiskt stöd i sina studier.
7. Andra aktuella beslut (nov-mars)
Lades till handlingarna
8. Övriga frågor: a) kvalitetssäkring av forskning. Anders och Sven gav en kort
resumé av UKÄs och VR:s nya uppdrag b) #metoo: Anders och Sven har
tillsammans med Ulf Melin (GD på UHR) blivit kallade till Helene Hellmark
Knutsson.

