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PROTOKOLL Datum 
2022-11-11  

Diarienummer 
V-2022-0045

Utbildningsnämndens möte  

Protokoll nummer: 
7/2022 

Datum för mötet: 
11 november 2022 kl. 13.00–16.00  
 
Plats för mötet: 
Styrelserummet, Brinellvägen 8 och via mötesverktyget Zoom 

Närvarande ledamöter: 
Leif Kari, ordförande  
Sofia Ritzén, vice ordförande 
Christina Divne 
Maria Håkansson,  
Anna Jerbrant 
Joakim Lilliesköld 
Gunnar Tibert 
Filip Axelsson  

Frånvarande ledamöter:  
Lars Geschwind 
Doğa Gürgünoğlu 
Elling W Jacobsen 

Övriga närvarande: 
Jacob Adamovicz, § 3–4 
Charlotta Delin, § 7 
Alice Eklund 
Erik Fahlbeck, § 3–4 
Carl Garme, § 7 
Patrik Gärdenäs, § 2 
Anna-Karin Högfeldt, § 7–8 
Anders Johansson, § 3–4 
Katarina Jonsson Berglund 
Viggo Kann, § 7–8 
Carina Kjörling (via zoom) 
Petra Krödel, § 3–4 
Anne-Kathrin Peters, § 7 
Åsa Rurling 
Ebba Vobora, § 3–4 
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§ 1 Mötet öppnas 
a) Val av justerare 

Christina Divne 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 Utbildningsplanering i Ladok 
Patrik Gärdenäs informerar om projektet Utbildningsplanering i Ladok som startas på 
KTH i november 2022. KTHs system för kurs- och programhantering, Kopps, driftsattes 
2005 och bygger på en föråldrad plattform vilket gör det kostsamt och behöver bytas ut. 
Ladokkonsortiet utvecklar en modul i Ladok för en gemensam utbildningsplanering för 
alla lärosäten. KTH har därför startat ett projekt som innebär en utfasning av Kopps och 
att man istället kommer att använda Ladok för kurs- och programhantering. 

Mötet diskuterar effektmålen, förslag på ändringar kan lämnas till projektets styrgrupp.  

§ 3 Strategisk verksamhetsanalys: pilot breddad rekrytering  
Det gemensamma verksamhetsstödet har i verksamhetsplan för KTH år 2022 fått i 
uppdrag att etablera en sammanhållande funktion som ska stödja och koordinera den 
strategiska verksamhetsanalysen på KTH. 

Erik Fahlbeck och Gunnar Tibert informerar om uppdraget och de två pilotgrupper som 
bildats inom utbildning respektive forskning. Pilot 1 utbildning har börjat arbeta med 
aspekter kring breddad rekrytering.  

Mötet understryker att KTH behöver ett mer metodiskt arbetssätt för beslutsunderlag. 
Utbildningsnämnden bör vara primär mottagare av den strategiska verksamhetsanalysen 
gällande utbildningsfrågor. Piloten om breddad rekrytering bör även kopplas ihop med 
frågor kring behörighetsgivande utbildning.  

§ 4 Basår – arbetsformer  
Leif Kari inleder en diskussion om arbetsformer för att utveckla de behörighetsgivande 
utbildningarna. Mötet diskuterar syftet med de behörighetsgivande utbildningarna och 
hur den strategiska verksamhetsanalysen kan bidra med underlag. Frågan föreslås 
diskuteras vid ett av utbildningsnämndens kommande möten.   
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§ 5 Läsgruppen för granskning av allmänna studieplaner  
Sofia Ritzén informerar om läsgruppens arbete med och bedömning av inkomna allmänna 
studieplaner (ASP). ASP för historiska studier är klar för beslut. ASP för Kemi är beslutad 
och under översättning. Ett antal ASP:ar är under behandling och har skickats tillbaka till 
skolorna.  

Forskarutbildningsutskottet bör uppmärksammas om att det saknas godkända ASP:ar för 
många forskarutbildningsämnen och uppmana skolorna att inkomma med fler ASP:ar för 
granskning.  

§ 6 Framtidens utbildning 
Joakim Lilliesköld och Anna Jerbrant inleder diskussionen om Framtidens utbildning 
(FrU) och Sofie Kim visar förslag på syften för FrU.  

Syftesförslagen diskuteras i grupper och programledningen kommer att bjuda in till 
frukostmöte för att fortsätta diskussionen om syfte.  

§ 7 PriU-grupp JML  
Charlotta Delin, Karl Garme och Anne-Kathrin Peters berättar om arbetet i PriU-gruppen 
JML under året. Gruppen har nära samarbete med PriU-gruppen för hållbar utveckling 
som besöker utbildningsnämnden 23 november.  

§ 8 Planering av storträff 28 november 
Anna-Karin Högfeldt och Viggo Kann berättar om upplägget för höstens storträff och 
samlar in tips på lämpliga bordsledare från utbildningsnämnden.  

§ 9 Övrig fråga 
Ingen övrig fråga har anmälts.  

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

 

Anna Clara Stenvall 

Sekreterare 

 

Leif Kari 

Ordförande 

Justeringsdatum: 2022-11-16 

 

Christina Divne 

Justerare 

Justeringsdatum: 2022-11-16 
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