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Utbildningsnämnden

Bilaga 1 aktivitetsplan för
kommunikationsaktiviteter 2018/2019
inom kvalitetsarbete för grundutbildning
Aktivitetsplanen är en bilaga till den kommunikationsplan (STYR
2019/2065) som fastställts vid naturvetenskapliga fakulteten för
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling inom utbildning på
grundnivå och avancerad nivå 2019 – 2024. Aktivitetsplanen
sammanfattar syftet med den kommunikativa insatsen, vilken
primär målgrupp aktiviteten riktas till, under vilken tidsperiod
aktiviteten löper och vem som är huvudansvarig samt status i tre
nivåer:
 Ej påbörjad/uppskjuten,
 Pågående/under utredning,
 Färdigställd.
Delmål för de interna och externa kommunikationsaktiviteterna
för fakultetens kvalitetsarbete perioden 2019 – 2024 är att:
1. öka kännedom om utformning, utvärdering, uppföljning
och resultat av fakultetens kvalitetsarbete internt och
externt,
2. underlätta informationsflödet om kvalitetsarbetet både
internt och externt,
3. förbättra kontaktytorna och främja dialog mellan fakultet,
institutioner och studenter för att skapa förståelse,
förankring och engagemang i kvalitetsarbetet,
4. utforma riktlinjer för hur, var och när resultat ska
kommuniceras i etablerade kvalitetsprocesser,
5. belysa utvecklingsprojekt som upprättas inom
kvalitetsarbetet och synliggöra resultaten internt och
externt.
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Aktiviteter 2018/2019
Förarbete inför fastställande av kvalitetssäkringssystem
grundutbildning för perioden 2019 – 2024 (STYR 2019/2065)

Syfte: I arbetet med att formalisera kvalitetsarbetet genomfördes
flera kommunikationsinsatser för att förankra utformningen av
den plan som definierar fakultetens kvalitetssäkrings- och
kvalitetsutvecklingsarbete inom utbildning på grundnivå och
avancerad nivå.
Tidsperiod: december 2018 – fastställdes 2019-12-18
Status: Färdigställd hösten 2019
Innefattar nedan aktiviteter:
Kvalitetsgrupp
Syfte: En kvalitetsgrupp med representanter från fakultetskansliet,
institutioner och studenter skapades vid fakulteten för att utveckla
övergripande strategier för fakultetens kvalitetssäkringssystem
och förbereda utvärderingar av fakultetens utbildningar. I detta
uppdrag ingår att löpande informera fakultetens studierektorer,
utbildningsnämnd, presidium och ledningsråd samt redovisa
arbetet i fakultetsstyrelsen. Detta arbete möjliggör intern
informationsspridning och förankring av olika kvalitetsfrågor
inom fakulteten.
Målgrupp: Anställda vid fakulteten och befintliga studenter
Mål: 1,2,3 och 5 för intern kommunikation
Huvudansvarig: Prodekan och fakultetens
grundutbildningsfunktion
Status: Färdigställd 2019 (fortlöpande arbete 2020)
Institutionsbesök
Syfte: Personliga besök vid institutionerna genomfördes för att
informera och förankra formaliseringen av
kvalitetssäkringssystemet och arbetet med utökad
utbildningsinformation (måluppfyllelsedokument).
Målgrupp: Anställda vid fakulteten
Mål: 1,2 och 3 för intern kommunikation
Huvudansvarig: Prodekan och PLUS
Status: Färdigställd 2019
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Informationsinsatser
Kontinuerliga statusrapporter 2019 för fakultetsstyrelsen,
utbildningsnämnd, studierektormöten, ledningsråd och presidium.
Information publicerades 2019-06-27 och 2019-11-19 genom
fakultetens nyhetsbrev Insidan.
Målgrupp: Anställda vid fakulteten, befintliga studenter
Mål: 1,2 och 3 för intern kommunikation
Huvudansvarig: Kansliets grundutbildningsfunktion och
kommunikationsgrupp
Status: Färdigställd (fortlöpande arbete 2020)
Översyn av grundutbildningsinformation på
SharePoint (del 1)

Syfte: Grundutbildningen innehar cirka 70 procent av alla interna
sidor på fakultetens intranät SharePoint. En översyn av sidornas
innehåll och placering gjordes och resulterade i att en
övergripande huvudsida för grundutbildning skapades. Startsidan
samlar GU-information på endast en plats för att underlätta för
medarbetare och studentrepresentanter att hitta information.
Utöver detta skapades nya sidor för att informera om
kvalitetsarbetet och pågående projekt.
Målgrupp: Anställda vid fakulteten
Mål: 1,2 och 5 för intern kommunikation
Huvudansvarig: Kansliets grundutbildningsfunktion
Status: Färdigställd augusti 2019 (del 2 startar 2020)
Utveckling av utbildningsinformation

Syfte: I fakultetens utbildningsplaner hänvisas till bilagor i form
av måluppfyllelsedokument. Syftet med dessa är att precisera hur
utbildningarna uppfyller de krav som ställs i högskolelag och
högskoleförordning. Dokumenten beskriver sammanflätningen
mellan forskning och utbildning samt ämnets vetenskapliga grund.
Vidare beskrivs hur ämnesrelevanta perspektiv på hållbar
utveckling, internationalisering, arbetsmarknad och lika villkor
integreras i utbildningarna. I varje måluppfyllelsedokument ingår
en progressionsplan som redogör för utbildningens etappvisa
progression med avseende på de nationella examensmålen.
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Utöver utvecklingen av utbildningsinformation har fakulteten
beaktat lagen om tillgänglighet till digital offentlig service som
föreskriver att offentliga myndigheters webbplatser och mobila
applikationer ska göras mer tillgängliga genom att göra dem
möjliga att uppfatta, vara hanterbara, begripliga och robusta. För
att möta ställda krav på tillgängliga dokument skapades en
enhetlig dokumentmall för måluppfyllelsedokumenten.
Målgrupp: Anställda vid fakulteten, befintliga och presumtiva
studenter
Mål: 1 för intern och extern kommunikation
Huvudansvarig: Institutionerna och kansliets
grundutbildningsfunktion
Status: Färdigställd hösten 2019

