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Ledningsgruppen för grundutbildning

N cirv arande I e damö t e r :

Annika Mårtensson, ordförande
Carina Fasth, områdesansvarig
Martin Höst, områdesansvarig
Kristofer Modig, områdesansvarig, fr o m $ 158

Klas Ernald Borges, områdesansvarig
Caro lina Rytterkull, utb ildningschef/bitr kans lichef
Martin Tunér, vicerektor för internationella frågor
Pontus Landgren, stud, rep,
Christine Sjölander, stud. rep
Anders Lundqvist Persson, stud.rep

Närvaronde suppleant i ordinarie ledamots ställe:

Ovriga nr)rvarande;
Henrik Steen, ekonom, LTHs kansli ständigt adjungerad
Katarina Celander-Öhrström, vid protokollet
Åsa Vestergren, $ 156
Stefan Olander, $ 157
Bodil Ryderheim, $ 158

Christina Ä.kerman, $ 159
Philip Johansson, öveftagande stud,rep

F r ånv arande I e damö t er :

Carin Andersson, områdesansvarig

$ lsl MÖTETS ÖppNeNon
Annika Måúensson hälsar ledamöterna välkomna samt välkomnar ny studeranderepresentant,
Philip Johansson, som kommer att ersätta Pontus Landgren som utbildningsansvarig för interna
frågor på TLTH,

$ I52 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON
Beslut: Nämnden utser Pontus Landgren att tillsammans med ordföranden

justera dagens protokoll,

$ I53 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Klas Ernald Borges meddelar att han vill informera om de miljörättskurser som handelsrätt
på Ekonomihögskolan ger i miljörätt. Tas upp under punkten "Övrigt".
Beslut: Nämndenfastställerdärefterdagordningen.

$ 154 FÖREGÄENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (20rS-0s-3 1)

Beslø: Protokolletläggs adacta

$ 155 MEDDELANDEN/INFORMATION
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Inför möte till hösten: uppfölining av program, retention, genomströmning

Föredragande: Annika Måftensson

Annika informerar att ledningsgruppen för grundutbildning (LG GU) till hösten bl. a ska

diskutera hur genomströmningen av studenter är, Några frågor som behöver belysas är; hur

ser flödet egentligen ut, varför avbryter studenter sina studier och när under sin utbildning

sker avbrottet.

Annika informerar också att Studentservice, Elisabet Gersbro-Bülow och Ingemar Akeberg,

kommer att komma till LG GU för att berätta om sitt retetionsarbete.

Annika uppûranar LG GU att fundera över vad nämnden vill ha och vad for typ av

information/underlag de behöver för att kunna föra en diskussion om dessa frågor.

Diskussion

Beslut; Annika ska diskutera med Karim A. och Christina Ä,. hur man kan ta fram

ett bra underlag och vad för typ av underlag som skulle kunna vara ett bra för en sådan

diskussion. Om någon av ledamöterna i nämnden kommer på några bra idéer så skicka dem

till ordforande.

ii. Remissvar avseende Valideringsdelegationens betrinkande om validering och

tillgodordlcnande
Föredragande: Carolina Rytterkull

Carolina informerar om man är på väg att skicka in ett gemensamt remissvar från LTH till
LU avseende Valideringsdelegationens betänkande om validering och tillgodoräkande'

iii. Lrirplattformar
Föredragande : Carol ina Rytterkull

Carolina tar upp att LG GU har gett ett uppdrag till en grupp att titta på de lärplattformar

som finns vilket gruppen nu också har gjor"t. Hon informerar vidare att Johan Bergström vid

institutionen för bygg- och miljoteknologi, avdelningen for riskhantering och samhälls-

säkerhet, har b.iudits in till LG GU den 6 september for att prata om lärplattformen Canvas.

1V Ovrigt
Annika informerar att utbildningsnämnden vid Lunds universitet har möte i nästa vecka och

bl. a kommer följande punkter att tas upp:

- Förslag om nytt mastersprogram i produktrealisering
- Lärplattformar - det finns ett förslag till en förstudie samt en projektplan om en gemensam

lärplattform vid LU. Projektet ska drivas från utbildningsnämndens möte till september.

Karl Ageberg, utvecklingsstrateg vid Utveckling på Lunds universitet, kommer att vara

ansvarig för projektet.

- Rapport om studenters skrivförmåga

$ 156 DELRAPPORTERING FR,A.N ARBETSGRUPPEN SAMORDNING AV PROCESSER

Dnr STYR 20181152

Föredragande:ÅsaVestergren .//. Bilagor $ 156

A.sa rapporterar från arbetsgruppen Samordning av processer. Ä,sa ger en lägesrapport från
arbetsgruppen Samordning av processer och att gruppen har försökt att identifiera vad
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programledningarna faktiskt gör, Gruppen anser att det är svårt att få fram hur det verkligen ser ut
och vilka processer och projekt LG GU har gett prograrnledningarna i uppdrag. Arbetsgruppens
rapport visar vilka otydligheter som finns i processerna och organisationen. Gruppen har kommit
fram till att om de bara får en tydlig uppdragsbeskrivning och rimlig framftjrhållning så går det att
lösa och ber därför LG GU om tydlighet.

Diskussion

Beslut: LG GU beslutar att arbetsgruppens uppdrag avslutas i och med att denna rapport
lämnats. LG GU anser att rappoften utgör ett bra underlag för fortsatt arbete i den riktning
rapporten har kommit fram till samt att rapporten ska ftiljas upp. Carolina R. och.Ä.sa V. får i
uppdrag att ta fram förslag på hur man ska kunna lösa de problem som framkommit i rapporten,
bl, a om hur vi ska kunna informera oss själva, programledningarna, studenterna och övriga som

är berörda av processerna.

$ ls7 INFORMITTION OM HÖGSKOLEINGENJÖRSUTBILDNINGARNA I
BYGGTEKNIKPROGRAMMEN - VÄG- OCH TRAFIKTEKNIK RESPEKTIVE
JÄRNVÄGSTEKNIK
Föredragande: Stefan Olander ./, Bilaga $ 157

Stefan informerar från utredningsuppdraget ñr Byggteknikprogrammen Väg- & trafikteknik
(IBYV) respektive Järnvägsteknik (IBYI). LG GU behöver fatta beslut om hur man ska gå vidare
i processen. Ska det vara en foftsatt uppdelning i både IBYV och IBYI , måste det följa med ett
tydligt avtal med Trafikverksskolan som är beständigt över en överskådlig framtid, eller ska
programmen slås samman till ett program, Beslutar LG GU att programmen ska slås samman

behövs en arbetsgrupp tillsättas för vidare utredning.

Diskussion

Beslut: LG GU rekommenderar att man går vidare med ett spår och beslutar att
Annika och Klas ska skriva ihop ett förtydligande uppdrag, vilka som ska ingå i arbetsgruppen
samt sätta en tidsram, utifrån att det ska vara ett program.

$ 158 INFORMATION OM ARBETSMILJÖ STUDENTER
Föredragande: Bodil Ryderheim

Bodil presenterar ett förslag till handlingsplan för studenter 2018-2019 och uppger att hon
behöver och vill ha någon områdesansvarig, gärna även en student, att jobba vidare tillsammans
som kan vara ett bollplank. Bodil informerar också om att hon varit och besökt TFHS samt att
Torgny Roxå på Genombrottet ska anordna en workshop om arbetsmiljö och jämställdhet och att
Bodil ska jobba ihop med Torgny ifråga om denna.

Diskussion

$ I59 DISKUSSION OM INKOMNA FORSLAG PA, NYA MASTERSPROGRAM
Dnr U 20181311
Föredragande: Annika Mårtenssoir: .//. Bilagor $ 159

Christina ,4kerman, kvalitetsansvarig närvarar vid denna punkt efter att LG GU tillstyrkt
Christinas närvaro,

Annika infonnerar att hon har haft en diskussion med LTHs ledning angående inkomna förslag på

nya masterutbildningar. LG GU fortsätter diskussionen avseende inkomna förslag på nya
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$ 160

$ 161

masterutbildningar samt av den sammanfattning av diskussionen som Annika har skrivit ihop från

LG GUs möte 180531,

Diskussion.

Beslut; Annika ska formulera en skrivning till förslag till beslut utifrån dagens

disukussion. Denna ska sedan skickas ut till LG GU for att ñ in synpunkter och godkännande av

skrivningen innan beslutet skickas ut till de berörda.

övrucr

SAMMANTP-4OET AV SLUTAS
Ordförande förklarar mötet avslutat'

Vid protokollet 
-\{oo*^ì^*@a¡¡,or- S^'\*^A

Katarina Celander-Öhrström

Justeras

Pontus
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