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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SLU:S UPPDRAGSUTBILDNING 

VERKSAMHETSÅRET 2015 

Sekretariatet för uppdragsutbildning har under 2015 bestått av en tjänst fördelat på 6 personer. 
Förutom chefen och fortbildningskonsulenten har fyra resurspersoner, en vid varje fakultet, 
finansierats till 7,5% för att arbeta utifrån sekretariatets uppdrag. Sekretariatet har haft sju 
möten under året varav ett fysiskt möte i Skara och resten telefon- eller Skype-möten.   

Uppdraget är att öka SLU:s uppdragsutbildning vilket främst utgår från breda 
informationsinsatser fakultetsvis. Sekretariatet har en extern och en intern hemsida samt en 
handbok som går att ladda ned från webben. Samtliga informationskällor har uppdaterats och 
förnyats under 2015. Många frågor rörande uppdragsutbildning kräver aktuell kunskap om 
regelsystem m.m. vilket kräver ständig kompetensutveckling. Detta har under året skett genom 
medverkan i juridisk utbildning för uppdragsutbildare samt omvärldsspaning inom området. 

Det webbaserade uppföljningssystemet på den interna hemsidan för inrapportering har fungerat 
bra. Liksom tidigare år är det få institutioner som står för flertalet kurser/aktiviteter. Sammanlagt 
har det genomförts 13 188 utbildningsdagar för 9 722 deltagare under 2015. Av dessa deltog 10 
personer i 2 uppdragsutbildningskurser på motsvarade 3 hp respektive 10 hp. Antal 
helårsstudenter som deltagit i uppdragsutbildningskurser enligt Ladok uppgick till 0,67. 

En sammanställning gjordes över sekretariatets verksamhetsperiod 2010–2014. 
Uppdragsutbildningen har under perioden minskat och en trolig förklaring är den omfattande 
omorganisationen som påverkat alla delar av SLU. Sekretariatet arbetar fortgående med 
insatser för att öka uppdragsutbildningen vid SLU, bl.a. genom intern och extern 
kommunikation. Informationsmaterial och verktyg läggs ut digitalt för att underlätta för planering 
och genomförande av uppdragsutbildning. Som exempel kan nämnas den tidigare framtagna 
Handboken som under 2015 uppdaterades och översattes till engelska. 

För fortsatt verksamhet togs beslut om en ny policy för uppdragsutbildning. Ändringar i policyn 
berör t.ex. centrumbildningars ökade befogenhet att utse examinator till poängkurser. Policyn 
kommer att gälla t.o.m. 2018. 

FAKULTETSVISA AKTIVITETER 2015 

S-FAK, RESURSPERSON GÖRAN SJÖBERG 

Verksamheten gentemot fakulteten har inneburit rådgivning vid behov till institutioner samt 
information till fakultetsledning och administration Samtal om samarbete har förts med 
fortbildningsavdelningen vid BOKU-universitetet i Wien vid deras besök på SLU. 

Ett stort antal utbildningsaktiviteter i form av bl a exkursioner och workshops har arrangerats 
framför allt av de skogliga försöksparkerna samt programmet Future Forests. 
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VH-FAK, RESURSPERSON SOFIA WEBERING EKBERG 

Introduktionskursen inom ”Tilläggsutbildning för godkännande att arbeta inom djurens hälso- 
och sjukvård för tandläkare, sjukgymnaster och sjuksköterskor” startade under hösten. Dessa 
yrkesgrupper är bristyrken inom djurhälsovården och därför har Jordbruksverket öppnat upp för 
möjligheten att förvärva behörighet genom en uppdragsutbildning som SLU har fått uppdraget 
att tillhandahålla. Hittills har fyra personer påbörjat kursen. Kursplaner för de yrkesvisa 
fortsättningskurserna har ännu inte fastställts. Kursen administreras från sekretariatet för 
uppdragsutbildning. 

Kursen Rehabilitering inom djuromvårdnad, 10 hp, påbörjades under slutet av höstterminen 
2015 men kommer att redovisas i 2016 års rapport. 

Verksamheten gentemot fakulteten har inneburit rådgivning vid behov till institutioner och 
information till fakultetsledning och administration.  

 

LTV-FAK, RESURSPERSON SUSANNA LUNDQVIST 

Verksamheten gentemot fakulteten har inneburit rådgivning till forskare/lärare som visat intresse 
för uppdragsutbildning och utbildningsaktiviteter. 

Kompetenscentrum för företagsledning startade upp och är nu en av flera 
samverkansplattformar i Alnarp: 

Partnerskap Alnarp http://partnerskapalnarp.slu.se/gem/ettan.aspx 
Partnerskap Movium http://www.movium.slu.se/partnerskap  
Tillväxt Trädgård http://tillvaxttradgard.slu.se/gem/default.aspx?p=11  
Kompetenscentrum för företagsledning http://kcf.slu.se/pub/ 
 
Vid dessa samverkansplattformar arrangeras en rad olika workshops, seminarier exkursioner 
samt kortare utbildningsaktiviteter. Som exempel arrangerade Partnerskap Alnarp 42 
workshops/seminarier/exkursioner för ca 2000 deltagare under året. Större årliga evenemang 
med många deltagare från näringslivet är Jordbruks- och trädgårdskonferensen, Branschdag 
Trädgård, Växjö möte, Alnarps Grisdag, Alnarps Mjölkdag samt Alnarps Nötköttsdag. 
 
 

NJ-FAK, RESURSPERSON NILLA NILSDOTTER-LINDE 

Verksamheten gentemot fakulteten har inneburit rådgivning vid behov till institutioner och infor-
mation till fakultetsledning och administration. 

Ett stort antal övriga utbildningsaktiviteter såsom kortare kurser, seminarier, exkursioner, 
konferenser, har anordnats av institutionerna för ekologi (Viltskadecenter, Skogsentomologi), 
stad och land (Miljökommunikation, Centrum för naturvägledning m.m.), växtproduktionsekologi 
(Fältforsk), skoglig mykologi och växtpatologi, mark/vatten och miljö och akvatiska resurser 
samt av KompetensCentrum för kemiska bekämpningsmedel. 

Sekretariatets sammanställning av inrapporterade uppdragsutbildnings- och 
utbildningsaktiviteter efterfrågades av institutionen för stad och land i samband med deras 
arbete med institutionens verksamhetsberättelse. Sekretariatet delar mer än gärna med sig av 

http://partnerskapalnarp.slu.se/gem/ettan.aspx
http://www.movium.slu.se/partnerskap
http://tillvaxttradgard.slu.se/gem/default.aspx?p=11
http://kcf.slu.se/pub/
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uppgifterna och hoppas att fler institutioner kommer att visa samma intresse för rapporteringen i 
framtiden. 

MENY 

Menys koncept innebär en modell för att utveckla kurser med olika grad av webbaserade stöd. 

Under 2015 utvecklade Meny två nya, webbaserade kurser inom ramen för Livsviktigt-projektet 
(kompetensutveckling för småföretag i Västra Götaland); Livsmedelslagen och Innovation & 
Produktutveckling. Dessa ges inom projektet från våren 2016 och lanseras öppet hösten 2016. 
Under året har deltagande sju företag avslutat steg 1 och erbjudits möjlighet att gå vidare in i 
steg 2. Fyra företag har gått vidare in i steg 2. 

I Menys ordinarie kursverksamhet har 502 personer deltagit i korta, webbaserade kurser, främst 
inom hästtransport och livsmedelshygien.  

I september anordnade Meny en workshop på temat Djuromsorg vid slakt, inom ramen för 
SLU:s populärvetenskapliga vecka Smedjeveckan. Workshopen hade 12 deltagare från olika 
slakterier. 

Meny http://www.slu.se/meny/ 

 

ORTSKANSLI SLU SKARA 

Kompetenscentrum för rådgivningsmetodik, RådNu, som bildades under 2014, och har till 
uppgift att effektivisera kunskapsspridning och nya arbetssätt och roller inom 
lantbruksrådgivningen. RådNu är en regionalt förankrad nod i Västra Götaland med finansiering 
från Västra Götalandsregionen. RådNu ska arbeta nationellt men med ett internationellt 
perspektiv.  

En konferens genomfördes i november med 25 deltagare. En forskare från Nederländerna var 
inbjuden som föreläsare med påföljande workshop för deltagarna.  

Den första omgången av uppdragsutbildningen ”Kommunikationens grunder, 3 hp” med 15 
deltagare, avslutades och den andra omgången av kursen med 6 deltagare, påbörjades. 
Planering av en ny kurs i processledning påbörjades. Kurserna tas fram med hjälp av Menys 
koncept (se nedan). Kurserna administreras av sekretariatet för uppdragsutbildning. 

RådNu http://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/radnu/ 

 

http://www.slu.se/meny/
http://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/radnu/
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REDOVISNING AV SLU:S UPPDRAGSUTBILDNING OCH ÖVRIGA 
UTBILDNINGSAKTIVITETER UNDER 2015 

Nedan redovisas en sammanställning över uppdragsutbildning och utbildningsaktiviteter som 
rapporterats in under 2015. Förutom fakultetsvisa aktiviteter redovisas aktiviteter som 
genomförts av fakultetsoberoende centrumbildningar såsom Framtidens lantbruk, Centrum för 
Globala Djursjukdomar, RådNu samt Meny. Uppdragsutbildning kan vara både poänggivande 
kurser och kurser som inte ger poäng. 

 

Tabell 1. Ladok-utdrag med aktiva poänggivande uppdragsutbildningskurser 2015 

UU0079 Tilläggsutbildning för tandläkare, sjukgymnaster och sjuksköterskor för 
godkännande att arbeta inom djurens hälso- och sjukvård.  
Introduktionskurs, 10 hp 

UU0083 Kommunikationens grunder, 3 hp 

 

 

Diagram 1. Antal utbildningsdagar gällande uppdragsutbildning, beräknade som antal dagar 
kursen pågått multiplicerat med antal deltagare.  
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Diagram 2. Antal utbildningsdagar gällande utbildningsaktiviteter, beräknade som antal dagar 
aktiviteten pågått multiplicerat med antal deltagare. 

 

 

Diagram 3. Totalt antal utbildningsdagar per fakultet, centrumbildningar och Meny. Diagrammet 
innefattar både uppdragsutbildning och utbildningsaktiviteter och beräknas som antal dagar 
kursen/aktiviteten pågått multiplicerat med antal deltagare. 
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SEKRETARIATET FÖR UPPDRAGSUTBILDNING UNDER 2015 

KANSLI  

Margareta Stigson, chef sekretariatet 

Jane Geismar, uppdragsutbildningskonsulent  

FAKULTETSVISA RESURSPERSONER 

Susanna Lundqvist, Statskonsulent, Omvärld Alnarp, LTV 

Nilla Nilsdotter-Linde, Byrådirektör, institutionen för växtproduktionsekologi, NJ 

Göran Sjöberg, Statskonsulent, fakultetskansliet, S 

Sofia Webering Ekberg, Utbildningshandläggare, fakultetskansliet, VH 
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