NL-HU2 Update
Det står nu klart att förra årets vinter var en rekordvinter i Göteborg. I år har vi sammanlagt haft ca en
snövit vecka och den har i sin tur varit uppdelad i tre
perioder. Där emellan har det varit kyligt och mestadels mycket blött. Det är därför behagligt att konstatera, så här i början av mars, att ”snötvånget” börjar
avta. Mars innebär ju också att vårens aktiviteter närmar sig med stormsteg och snart är sommaren här…

Inbjudan till lärosäten
Första delen av NL-HU2 projektet har varit att inventera personer med ansvar för grundutbildningen på de
olika lärosätena i Sverige. Informationen i inventeringen kommer i första hand från lärosätets hemsida.
De personer som kommer att få inbjudan att delta i
arbetet med att formulera lärande mål för kandidat respektive mastersnivå är personer som på olika sätt har
ansvar för grundutbildningen inom respektive utbildningsorganisation. På de stora universiteten finns oftast en person i de olika fakultetsnämnderna med särskilt ansvar för grundutbildningen. På de mindre högskolorna organiseras grundutbildningen ofta av prorektor. I vissa fall där ansvarsfördelningen inte är tydlig kommer inbjudan att gå till rektor på lärosätet. Detta gäller tex för en del konstnärliga utbildningar. I några fall har jag fått förslag på personer som bör få inbjudan och dessa personer kommer också att bli inbjudna. Inbjudan beräknas att gå ut under v.11

Nästa HU2-träff
I samband med nästa HU2-träff skall NL-HU2 projektet ha startmötet för lärande målen och på decembermötet i Södertörn anmälde Jönköping, Uppsala och
Gotland sitt intresse att arrangera nästa HU2-träff. I
dagsläget har de kontakt med varandra och kommer så
snart som möjligt att meddela var träffen skall vara.

Kuriosa om högre utbildning
Högskolorna och universiteten i Sverige är närmre 60
stycken. I företagstermer är ca 20 lärosäten små till
medelstora, dvs färre än 250 anställda. Stockholmsregionen (dvs 08-området) har flest studenter (80 000)
och ca 20 st olika lärosäten. Skåneregionen är näst
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störst. Lunds universitet är basen och har störst antal
studenter i Sverige med ca 40 000. På tredje plats
kommer Göteborg som har ca 36 000 studenter och
på fjärde plats kommer Luleå universitet med 29 000
studenter.
En annan lärdom är att organisationen av grundutbildningen emellan olika högskolor och universitet är
mycket olika, vilket man ju kan förvänta sig. Att hitta
rätt i organisationen har krävt en del fantasi eftersom
det inte heter grundutbildning överallt. Kärt barn har
nämligen många namn och jag måste få dela med mig
av några exempel GruF, utbildningsplaneringsgrupp,
grundutbildningsnämnd, LUN, Bologna-kommittén,
konstnärlig utveckling mfl. Det finns naturligtvis
mycket mer kuriosa att hämta från inventeringen t.ex.
lärosäten med lärarutbildning, diverse nyckeltal etc.,
men det ligger utanför projektets ram.

NL-HU2 Update
Det står i min arbetsbeskrivning som koordinator för
NL-HU2 projektet att jag skall hålla HU2 webben
uppdaterad med material om vad som händer i projektet. Det finns olika sätt att sprida information och ett
sätt är nyhetsbrev eller en Update. Tanken är att nyhetsbrevet skall fungera som en informationskanal där
aktuella aktiviteter och nyheter meddelas nätverket.
Det är också meningen att ni på så sätt skall kunna följa arbetet inom projektet. Ett nyhetsbrev bör ha en periodicitet men den kommer nog till en del att vara aktivitetsberoende. Ambitionen är att NL-HU2 Update
det skall komma ut en gång i månaden.
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