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Datum: 2020-08-19
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Utbildningsnämnden
Datum för mötet:

2020-08-19

Närvarande (beslutande):

Leif Kari, ordförande, vicerektor för utbildning
Sofia Ritzén, vice ordförande, prodekanus
Christina Divne
Lars Geschwind
Maria Håkansson
Anna Jerbrant
Joakim Lilliesköld
Gunnar Tibert
Filip Axelsson
Oscar Stenström

Frånvarande (beslutande):

Elling Jacobsen
Gloria Samosir

Närvarande (övriga):

Karin Almgren, sekreterare
Alice Eklund
Margareta Karlsson
Carina Kjörling
Katarina Jonson Berglund
Yvonne Bång Wahlbäck, § 5a
Anders Johansson, § 5b
Kajsa Beckman, § 5d
Stefan Stenbom, §§ 5e, 6

§ 1 Sammanträdet öppnas
Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen till terminens första möte som hålls på plats i
Styrelserummet och via det digitala mötesverktyget Zoom.

§ 2 Utseende av justerare
Sofia Ritzén utses att, tillsammans med ordförande, justera protokollet från dagens möte.

§ 3 Föredragningslista
Ingen övrig fråga anmäls.

§ 4 Protokoll från föregående möte
Protokoll från föregående möte läggs till handlingarna.

Justerares signatur:
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§ 5 Status inför höstterminen 2020
a) Schemaläggning och lokalbokning
Yvonne Bång Wahlbäck berättar att schemat för läsperiod 1 är lagt och att schemat för
läsperiod 2 snart kommer för påseende. Årskurs 1 och 4 har prioriterats för
campusundervisning. Mindre lokaler finns fortfarande tillgängliga och information till
skolorna kommer att gå ut under de närmaste dagarna.
b) Livslångt lärande
Anders Johansson berättar om det uppdrag KTH fått att utöka kursutbudet för
yrkesverksamma och arbetet så långt. Bland annat konstateras att marknadsföringen och
det administrativa stödet behöver förbättras.
c) Nya basårsutbildningar
Anna Jerbrant berättar att KTH, utifrån regeringens uppdrag, har startat två nya
behörighetsgivande utbildningar (basårsutbildningar). Många medarbetare från olika delar
av KTH har bidragit till arbetet och mycket har åstadkommits på kort tid. Processen har
fungerat mycket bra och bör lyftas fram inom KTH. Arbetet bör också ligga till grund för
fortsatt utveckling av KTH:s behörighetsgivande utbildning.
d) Ansökning och internationella studenter
Kajsa Beckman redovisar data kring bland annat antagning, återbetalning och anstånd.
Utomeuropeiska utbytesstudenter kommer inte till hösten men i övrigt är signalerna
positiva. Många inresande studenter har trots det rådande läget velat och kunnat ta sig till
KTH.
e) E-lärande
Stefan Stenbom berättar om det arbete som gjorts under våren och sommaren och om det
arbete som planeras för hösten. Den personal som under våren lånats in från andra delar
av KTH återgår nu till sina ordinarie arbetsuppgifter och bemanningen är nu på samma
nivå som innan pandemin. Vissa aktiviteter kommer därför behöva minska i omfattning
under hösten. Individuell handledning till lärare kommer att prioriteras och en kurs i
digitalt lärande för högre utbildning kommer ges inom ramen för KTH:s
högskolepedagogiska kursutbud.

§ 6 Utbildningens digitalisering
V-2019-0865
Diskussionen från föregående möte fortsätts. Bland annat diskuteras vilken organisation som
behövs för att föra arbetet framåt och behovet av visioner och goda exempel. Mötet önskar fortsätta
diskussionerna mer sammanhållet.

§ 7 Arbetsgrupp för allmänna studieplaner
V-2019-1067
Sofia Ritzén berättar om gruppens arbete och den process och mall för allmänna studieplaner som
föreslås.
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Mötet diskuterar kring behovet av att allmänna studieplaner diskuteras i forskningsmiljöerna.
Mallen ska beredas med utbildningsadministrativt ansvariga och nämnden är välkommen att
inkomma med ytterligare synpunkter inom den närmsta tiden.

§ 8 Utbildningssamarbete med TU Darmstadt
Punkten bordläggs till kommande möte.

§ 9 Övrig fråga
Ingen övrig fråga anmäld.

§ 10 Mötet avslutas
Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet.

Vid protokollet

Karin Almgren, sekreterare

Leif Kari, ordförande

Sofia Ritzén, justerare
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