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PROTOKOLL Datum 
2022-09-28  

Diarienummer 
V-2022-0045

Utbildningsnämndens möte  

Protokoll nummer: 
6/2022 

Datum för mötet: 
28 september 2022 kl. 09.00–12.00  
 
Plats för mötet: 
Styrelserummet, Brinellvägen 8 och via mötesverktyget Zoom 

Närvarande ledamöter: 
Leif Kari, ordförande  
Sofia Ritzén, vice ordförande 
Lars Geschwind 
Maria Håkansson, § 5–11 (via zoom) 
Anna Jerbrant 
Joakim Lilliesköld 
Gunnar Tibert 
Arvid Nilsson  
Doğa Gürgünoğlu, § 4–11 

Frånvarande ledamöter:  
Christina Divne 
Elling W Jacobsen 
 
Övriga närvarande: 
Jacob Adamovicz, § 6 
Alice Eklund 
Anna-Karin Högfeldt, § 4 
Katarina Jonsson Berglund 
Viggo Kann, § 4 
Johan Karlander, § 6 (via zoom) 
Carina Kjörling 
Petra Krödel, § 6  
Helena Leidebrant, § 2 (via zoom) 
Åsa Rurling, § 6 
Mona Thelin, § 6 (via zoom) 
Ebba Vobora, § 6 
Inger Wikström Öbrand 
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§ 1 Mötet öppnas 
a) Val av justerare 

Sofia Ritzén utses att, tillsammans med ordförande, justera mötets protokoll. 

b) Dagordning 

Ändring av mötestid för utbildningsnämnden läggs till föredragningslistan. 

c) Föregående möte 

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

§ 2 Ändringar i antagningsordningen för kommande år 
Helena Leidebrant redogör för föreslagna ändringar i antagningsordningen. Mötet 
diskuterar antagning för studenter från öppen ingång och från basårsutbildningarna.   

Utbildningsnämnden stödjer de föreslagna ändringarna. 

§ 3 Läsåret 2024/2025 
Katarina Jonsson Berglund informerar om två alternativ för läsårets förläggning 
2024/2025. Mötet stödjer det första förslaget.  

Utbildningsnämnden rekommenderar rektor att besluta om terminer och perioder 
enligt alternativ ett som innebär att:  

- Höstterminen ska starta den 26 augusti 2024 och ska avslutas den 13 januari 2025. 
Höstterminen är indelad i period 1, som startar den 26 augusti 2024 och avslutas den 
27 oktober 2024, och period 2, som startar den 28 oktober 2024 och avslutas den 13 
januari 2025. 

- Vårterminen ska starta den 14 januari 2024 och ska avslutas den 2 juni 2025. 
Vårterminen är indelad i period 3, som startar den 14 januari 2025 och avslutas den 16 
mars 2025, och period 4, som startar 17 mars 2025 och avslutas den 2 juni 2025. 

§ 4 Uppföljning storträffen och PriU-gruppernas hantering av framtidens 
utbildning 
Anna-Karin Högfeldt och Viggo Kann berättar om uppföljningen av storträffen 
vårterminen 2022 och redogör för vad som bör behållas och vad som kan utvecklas. De 
har också träffat ledarna för PriU-grupperna och berättar om hur PriU-grupperna 
planerar att arbeta med principerna för framtidens utbildning.  

Mötet lyfter frågan om vilka som deltar på PriU-grupperna och vad som kan göras för att 
fler ska delta och vikten av att lyfta fram goda pedagogiska exempel för att främja ett 
underifrånperspektiv.  
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§ 5 Framtidens utbildning 
Joakim Lilliesköld och Anna Jerbrant inleder diskussionen om framtidens utbildning och 
behovet av programledning. Ett förslag på programorganisation presenterades. 
Programmet behöver ett namn och en förkortning, mötets förslag är Fru. Presentationen 
med utkast på roller och ansvar skall läggas upp för alla skall kunna läsa på, fundera och 
lämna synpunkter. 

Vid kommande möte med grundutbildningsutskottet och utbildningsnämnden fortsätter 
diskussionen med fokus på att arbeta fram definitionen av programmets mål, syfte samt 
ansvar och befogenheter för programdeltagarna.  

§ 6 UKÄ:s utvärdering av lärosätenas arbete med breddad rekrytering 
Åsa Rurling informerar om UKÄ:s utvärdering av lärosätenas arbete med breddad 
rekrytering och lyfter UKÄ:s rekommendationer till KTH som är formulerade som bör- 
och kan-rekommendationer. Lärosätena ska redovisa sina åtgärder utifrån 
rekommendationerna våren 2024.  

Gunnar Tibert gör en delrapportering utifrån SCI-skolans projekt ”Breddar Matematik- 
och Fysikprovet rekryteringen till Teknisk fysik och Teknisk matematik?”.  

Mötet diskuterar hur KTH kan säkerställa att olika åtgärder gynnar breddad rekrytering 
och avser att fortsätta diskussionen vid nästa möte.  

§ 7 Förslag till reviderat kvalitetssystem för utbildning  
Sofia Ritzén berättar om den reviderade modellen för KTH:s kvalitetssystem för 
utbildning som bland annat innebär att kontinuerlig uppföljning genomförs vartannat år 
och omfattar läsår. Regelbunden granskning ersätts med fokusgranskning på förekommen 
anledning eller vid behov.  

Mötet ställer sig positivt till förslaget och diskuterar förutsättningarna för kollegial 
granskning, kursvärderingar och kopplingen till utbildning på forskarnivå. Begreppet 
fokusgranskning föreslås bytas ut till temagranskning.  

§ 8 Information om genomlysning av doktorsprogrammens kursverksamhet 
Ärendet bordläggs.  

§ 9 Status allmänna studieplaner 
Sofia Ritzén informerar om läsgruppens arbete med och bedömning av inkomna allmänna 
studieplaner (ASP). Åtta ASP:ar är under behandling i olika faser.  

Fyra doktorsprogram är under behandling i olika faser.  

§ 10 Ändring av mötestid för utbildningsnämnden 
Utbildningsnämndens möte 26 oktober behöver flyttas. Mötet diskuterar förslag på tider 
och kommer överens om att flytta mötet till 11 november kl. 13–16.  

§ 11 Mötets avslutande 
Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet.   
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Vid protokollet 

 

Anna Clara Stenvall 

Sekreterare 

 

Leif Kari 

Ordförande 

Justeringsdatum: 2022-10-10 

 

Sofia Ritzén 

Justerare 

Justeringsdatum: 2022-10-10 

 


	Utbildningsnämndens möte
	§ 1 Mötet öppnas
	§ 2 Ändringar i antagningsordningen för kommande år
	§ 3 Läsåret 2024/2025
	§ 4 Uppföljning storträffen och PriU-gruppernas hantering av framtidens utbildning
	§ 5 Framtidens utbildning
	§ 6 UKÄ:s utvärdering av lärosätenas arbete med breddad rekrytering
	§ 7 Förslag till reviderat kvalitetssystem för utbildning
	§ 8 Information om genomlysning av doktorsprogrammens kursverksamhet
	§ 9 Status allmänna studieplaner
	§ 10 Ändring av mötestid för utbildningsnämnden
	§ 11 Mötets avslutande

	Vid protokollet

