
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SLU:S UPPDRAGSUTBILDNING 

VERKSAMHETSÅRET 2011 

Sekretariatet för uppdragsutbildning består av en resursperson på varje fakultet på ca 10% samt 
en ledningsfunktion och tillhörande administrativt stöd i Skara. 

Rektor beslutade om tillsättande av ett sekretariat för uppdragsutbildning december 2009. 
Under 2011 har arbetet fortsatt att inriktats mot att identifiera pågående uppdragsutbildning, 
informera nyckelpersoner samt att utveckla effektiva former för uppföljning av SLU:s 
utbildningsaktiviteter och uppdragsutbildning. På SLU skiljer vi på uppdragsutbildning och 
utbildningsaktiviteter. Uppdragsutbildning är kurser där deltagare utses av uppdragsgivare, 
kursplaner är godkända av aktuell fakultet och avtal finns med uppdragsgivaren. 
Utbildningsaktiviteter har mindra omfattning och kan vara seminarier, kortkurser m.m. Här 
finns inga krav på avtal eller kursplan men både utbildningsaktiviteter och 
uppdragsutbildningskurser ska bedrivas med full kostnadstäckning. 

Sekretariatet ska utgöra en tydlig ingång och dörröppnare där uppdrag kan slussas vidare 
samtidigt som de väl upparbetade kontakterna på alla nivåer stimuleras. Under året har det 
blivit tydligt att sekretariatet blivit känt bland forskare och lärare och det kommer regelbundet 
förfrågningar från olika institutioner, avdelningar eller centrumbildningar. Även förfrågningar 
från externa intressenter/uppdragsgivare har ökat under året och ett arbete pågår med 
naturbruksgymnasiernas lärarförening för att utveckla hållbara former för 
kompetensutveckling. 

 

För S-fak har följande genomförts  

Göran Sjöberg, resursperson S-fak 

Rådgivning har getts till enheten för skoglig fältforskning och berörda institutioner för planering och 
organisation kring kursen ”Kvalitativ naturvård 15 hp”. 

Studiematerial för uppdragsutbildning har producerats, med särskilda medel, inom regeringsuppdraget 
”Adaptiv älgförvaltning”. Marknadsföring har gjorts och offerter givits till länsstyrelser för korta 
uppdragsutbildningar inom detta ämnesområde. 

Uppföljning har gjorts genom enkäter till alla institutioner/motsvarande av uppdragsutbildning och 
övriga utbildningsaktiviteter gentemot yrkesverksamma, dels för första halvåret, dels för hela året 2011. 

I övrigt har verksamheten gentemot fakulteten inneburit rådgivning vid behov till institutioner och 
information till fakultetsledning och administration.  

 



För NL-fak har följande genomförts  

Nilla Nilsdotter-Linde, resursperson NL-fak 

Information har givits på studierektorsmöte i samband med av fakulteten anordnat lunchmöte som sker 
med jämna mellanrum. 

Arbete med att omvandla några av de fristående kurserna i det ordinarie kursutbudet till 
uppdragsutbildningskurser har påbörjats i och med besparingarna inom grundutbildningen 2012. 
Exempelvis gäller detta kurserna Naturvägledning, Mat, miljö och klimat, Agrarhistoria samt Dialog för 
naturvården. I övrigt har verksamheten gentemot fakulteten inneburit rådgivning vid behov till 
institutioner och information till fakultetsledning och administration.  

Uppföljning har gjorts genom enkäter till alla institutioner/motsvarande av uppdragsutbildning och 
övriga utbildningsaktiviteter gentemot yrkesverksamma. 

 

För VH-fak har följande genomförts  

Malin Bolinder, resursperson VH-fak 

Under 2011 har det varit fortsatt arbete med examination av djursjukvårdare för att få 
behörighet att söka legitimation som djursjukskötare. Hittills har över 200 personer genomförts 
examinationen. 

Fakulteten har arbetat fram förslag till tilläggsutbildning för legitimerade sjuksköterskor, 
sjukgymnaster och tandläkare som vill bli godkända av Jordbruksverket för att få arbeta med 
djur. Fakulteten avvaktar Jordbruksverkets godkännande av kursplanerna. 

Under 2011 initierades ett samarbete med DeLaval som gäller kursen "Dairy farm 
management" för deltagare från Kina. En tvåveckors introduktionskurs arrangerades i Uppsala 
på uppdrag av DeLaval.  

Fristående kurser har ställs in p.g.a. av besparingar. Vicedekanus har därför, tillsammans med 
Margareta Stigson och Malin Bolinder, haft möten med flera institutioner för att informera om 
möjlighet att göra om kurser till fort- och vidareutbildningskurser. 

Det projekt som genomförts tidigare angående fort- och vidareutbildning har varit till stor hjälp 
och underlättat uppföljningen av utförd kompetensutveckling till yrkesverksamma. 

LEARN-dagen ägde rum den 28 november. Ca 120 personer deltog, huvudsakligen från 
näringslivet. 

 

För LTJ-fak har följande genomförts 

Cecilia Hollingby, resursperson LTJ-fak 

LTJ-fakultetens resursperson för sekretariatet byttes ut i maj 2011 p.g.a. nya förordnanden. 



Tanken att omvandla några av de fristående kurserna i det ordinarie kursutbudet till 
uppdragsutbildningskurser har börjat diskuteras mer aktivt i och med besparingarna inom 
grundutbildningen 2012.  

Verksamheten gentemot fakulteten har inneburit rådgivning till områden och information till 
utbildningsadministrationen inför införandet och slutförandet av uppdragsutbildningskurser.  

En förfrågan skickades ut till fakultetens områdeschefer december 2011 för att få in ytterligare 
information gällande områdenas eventuella uppdragsutbildningar och utbildningsaktiviteter. 

LTJ-fakulteten har två enheter Movium och Omvärld Alnarp som arbetar aktivt med olika former av 
uppdragsutbildning sedan flera år och som har haft ett flertal utbildningsaktiviteter under 2011.  

Under hösten har möten hållits med representanter från Omvärld Alnarps kontaktpersoner för fort- och 
vidareutbildning för att diskutera pågående utbildningsaktiviteter samt nya projekt. 

 

FAKULTETSÖVERGRIPANDE AKTIVITETER 2011 

 

• Lärarlyftet som är Skolverkets satsning på landets lärare har genomförts för 
livsmedelslärare och djurlärare i gymnasieskolan. Kurserna motsvarar halvfart under ett 
år. 

• Dialog med Naturbruksskolornas förenings styrelse för gemensamma former av 
kompetensutveckling med start 2012. Medverkan på rektorskonferens. 

• Medverkan på konferens för uppdragsutbildare på landets högskolor, arrangerad av 
UNILINK samt juridikkurs med juridikexperten Anders Stening.  

• Vidareutveckling av extern och intern hemsida. 

• Uppdatering av handbok för uppdragsutbildning vid SLU.  

• Mall och instruktion för webbaserad uppföljning av utbildningsaktiviteter och 
uppdragsutbildning. 

• Förberedande arbete med flera större uppdrag. 

 

SEKRETARIATET FÖR UPPDRAGSUTBILDNING UNDER 2011  

UPPDRAGSUTBILDNINGSKANSLI  

Margareta Stigson, chef sekretariatet 



Jane Geismar, uppdragsutbildningskonsulent  

Inga-Britt Bohlin, administratör 

FAKULTETSVISA RESURSPERSONER 

Cecilia Hollingby, LTJ  

Nilla Nilsdotter-Linde, NL 

Göran Sjöberg, S 

Malin Bolinder, VH 

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011 

VISION 

Visionen för sekretariatet är att SLU:s uppdragsutbildning vid utgången av år 2020 genererar 
lika många helårsstudenter som dagens reguljära utbildning gör och att detta presenteras såväl 
internt som externt som ett framgångskoncept för SLU som universitet. 

MÅL FÖR 2011 

• Att identifiera 1–3 fokusområden per fakultet med drivkrafter såväl inom som utom 
universitetet och där SLU har forskningsbas för ny uppdragsutbildning.  

- S-fak: Naturvårdsbiologi och viltförvaltning 

- LTJ-fak: Områden identifieras av Movium och Omvärld Alnarp 

- NL-fak: Ekologi/rovdjur/precisionsodling/jordbearbetning/ 
grovfoder/miljökommunikation/landsbygdsutveckling/växtförädling/golf/ 
livsmedelsvetenskap 

- VH-fak: Veterinärmedicin häst, hov, tand/sällskapsdjur/legitimationsyrken/ 
biomedicin/rådgivning 

• Att utarbeta effektiva rutiner för uppdragsutbildning.  
• Att utveckla relevanta stimulansverktyg för att skapa mer uppdragsutbildning. 

DELMÅL 

• Två kurser i lärarlyftet startar 

• 8 nya kurser omfattande minst 1 vecka utvecklas  

• Ett distansprojekt startar 



• Handbok för uppdragsutbildning uppdateras och läggs på nätet 

• Rapporteringssystem  

• Kompetensspridning, interna konferenser 

Under året har två lärarlyftskurser avslutats, handboken lagts ut på webben samt ett nytt webbaserat 
rapporteringssystem lanserats. Omfattningen av kurser och övriga volymbaserade mål uppfylls för 2011. 
Kurser har utvecklats för yrkesverksamma rådgivare, arbetsledare och producenter genom olika 
djurslagskurser både i och utanför Sverige. Kurser har utvecklats för slakteripersonal och för 
livsmedelsindustrin genom bl.a. olika webbaserade koncept. Ett omfattande arbete har också lagt ner på 
att utveckla webbaserat utbildningsmaterial i adaptiv älgförvaltning samt att genomföra examination av 
yrkesverksamma djursjukvårdare för att kunna ansöka om legitimation.   

Totalt har SLU under 2011 genomfört ca 26 174 utbildningsdagar. Av dessa är 5 350 per definition 
uppdragsutbildning och övriga är utbildningsaktiviteter. 

SLU genomför en mängd utbildningsaktiviteter för yrkesverksamma mot ersättning från deltagare eller 
från projektmedel. Figuren visar antal utbildningsdagar 2011. Totalt har 20 824 utbildningsdagar 
genomförts under 2011.  

UPPFÖLJNING AV SLU:S UPPDRAGSUTBILDNING OCH ÖVRIGA 
UTBILDNINGSAKTIVITETER UNDER 2011 

Under året har ett webbaserat uppföljningssystem lanserats på den interna hemsidan. Det innebär att 
utbildningsansvarig kan rapportera direkt efter avslutad kurs. Trots detta har mycket tid ägnats åt att få 
in rapporter från samtliga institutioners genomförda kurser och övriga utbildningsaktiviteter under 
2011. Det är fortfarande få institutioner som står för flertalet kurser/aktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Figuren visar antal utbildningsdagar på resp fakultet samt på livsmedelskonsortiet meNY 
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Figur 2. Figuren visar antalet institutioner och antalet kurser/aktiviteter.  

 

 

Figur 3. Figuren visar antal utbildningsdagar både uppdragsutbildning och utbildningsaktiviteter (samma 
som i figur 1 sammanslaget per fakultet).  
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