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PROTOKOLL Datum 
2021-10-27  

Diarienummer 
V-2021-0126

Utbildningsnämndens möte  

Protokoll nummer: 

8/2021 

Datum för mötet: 
27 oktober 2021 kl. 09.00–12.00  
 
Plats för mötet: 
Styrelserummet, Campus KTH, Brinellvägen 11 och via mötesverktyget Zoom 

Närvarande ledamöter: 
Leif Kari, ordförande 
Sofia Ritzén, vice ordförande 
Christina Divne 
Lars Geschwind 
Elling Jacobsen 
Anna Jerbrant 
Gunnar Tibert (via Zoom) 
Joakim Lilliesköld  
Maria Håkansson 
Amanda Andrén 
Tilda Byrstedt 

Övriga närvarande: 
Karin Almgren 
Kajsa Beckman, § 1–4  
Anna Björklund, § 3 
Alice Eklund 
Katarina Jonson Berglund § 1–6 och 10–12  
Helena Leidebrant, § 1–4 
Viggo Kann, § 4–5  
Carina Kjörling 
Anna-Karin Högfeldt, § 4–5 och 8 
Åsa Rurling (via Zoom), § 6 
Inger Wikström Öbrand 
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§ 1 Mötet öppnas 
a) Val av justerare 

Elling Jacobsen utses att, tillsammans med ordförande, justera mötets protokoll. 

b) Dagordning 

Ingen övrig fråga anmäls. 

c) Föregående möte 

Protokoll från föregående möte är justerat och finns publicerat på webben. 

§ 2 Antagningsordning vid KTH 2022 
(V-2021-0742) 

Helena Leidebrant redogör för föreslagna ändringar i antagningsordningen avseende 
särskild behörighet, urval, anstånd och utbildning på forskarnivå.  

Utbildningsnämnden stödjer de föreslagna ändringarna. 

§ 3 Planeringstal verksamhetsplan 2022 
Inför beslut om KTH:s verksamhetsplan 2022 berättar Anna Björklund om planeringstal 
per skola för dimensionering av behörighetsgivande utbildning och utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå. 

Utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget till planeringstal efter att GA på ITM och 
CBH inkommit med justering av dimensionering av behörighetsgivande utbildning med 
anledning av att basterminerna tas bort. 

§ 4 PriU-grupper, fortsättning 
Samtliga PriU-grupper har besökt utbildningsnämnden och berättat om sitt arbete. Viggo 
Kann och Anna-Karin Högfeldt föreslår att PriU-grupperna presenterar sitt arbete 
ytterligare en omgång med start vårterminen 2022, som bygger vidare på den grund som 
lagts under 2021. Förslagsvis avsätts 20 minuter per möte som inleds med kort 
presentation av frågeställningar för att merparten av tiden ska kunna ägnas åt dialog.  

Mötet ställer sig bakom förslaget.  

§ 5 Planering storträff 30 november 
Anna-Karin Högfeldt berättar om planerat upplägg för höstens storträff och presenterar 
ett förslag till genomförande i hybridform.  

Mötet diskuterar förslag på inledningstalare och önskar koppling till framtidens 
utbildning. Idéer och förslag angående storträffen kan skickas till Anna-Karin Högfeldt 
och Viggo Kann.  

Ordförande tackar för genomgången. 
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§ 6 Kontinuerlig uppföljning och regelbunden granskning 
Sofia Ritzén lyfter bedömningsområden för kontinuerlig uppföljning av utbildning 2022. 
Som bedömningsområde för utbildning på grundnivå och avancerad nivå föreslås 
studentperspektiv, som inkluderar inflytande genom representation, kursvärderingar 
m.m., och studentens roll i lärandet. För forskarutbildningsnivån föreslås 
doktorandperspektiv och arbetslivets perspektiv. Programdata kommer inte att ingå 2022. 
I stället föreslås att en arbetsgrupp ska ses över vilken typ av data som bör ingå framöver. 

Den pilotomgång av regelbunden granskning som genomförs av 
högskoleingenjörsutbildningarna på KTH är i sitt slutskede och färdigt resultat väntas i 
slutet av året. Därefter ska testet av metoden följas upp. 

Ordförande tackar för genomgången. 

§ 7 Utbildningsnämndens mötestider 2022 
Utbildningsnämnden ställer sig bakom de föreslagna mötestiderna och föreslår en 
studieresa kombinerad med internat.  

§ 8 Future Leaders for Strategic Educational Development 
Anna-Karin Högfeldt informerar om meriteringsprogrammet Future Leaders for Strategic 
Educational Development och Ordförande meddelar att programmet är klart att utlysas. 

§ 9 Informationspunkter 
a) Studierektorsrollen 

Ordförande informerar om rapporten om studierektorsrollen som är ett resultat av ett 
rektorsuppdrag. En slutversion publiceras inom kort.  

b) Basårsutredningen 

Ordförande informerar om basårsutredningen.  

c) Lärarträff 

Ordförande informerar om att breddad rekrytering har diskuterats på lärarträffar.  

§ 10 Framtidens utbildning 
(V-2019-0865) 

Anna Jerbrant och Joakim Lilliesköld presenterar ett utkast till slutrapport för framtidens 
utbildning och önskar att synpunkter på rapporten skickas till dem. Frukostmöten 
kommer att anordnas där utbildningsnämnden kan arbeta vidare med de 
utvecklingsområden som föreslås i rapporten.  

§ 11 Övriga frågor 
Ingen övrig fråga har anmälts. 

§ 12 Nästa möte 
Nästa möte äger rum 6 december kl. 9.00.   
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Anna Clara Stenvall 

Sekreterare 

 

Leif Kari 

Ordförande 

Justeringsdatum: 2021-11-02 

 

Elling Jacobsen 

Justerare 

Justeringsdatum: 2021-11-02 
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