VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SEKRETARI ATET FÖR
UPPDRAGSUTBILDNING
VERKSAMHETSÅRET 2017
Sekretariatet för uppdragsutbildning har under 2017 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. Till sekretariatet är även
utbildningsledaren för Meny knuten. Sekretariatet har haft fyra telefon- eller Skype-möten och
ett fysiskt möte i Uppsala under året.
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.
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.
En enkät om uppdragsutbildning genomfördes under sommarmånaderna bland SLU:s
medarbetare. Enkäten annonserades i nyhetsbrevet Resurs samt på SLU:s interna hemsida.
Den låga svarsfrekvensen och resultatet av enkäten visar med tydlighet att det endast är ett
fåtal människor som arbetar med eller kommer i kontakt med uppdragsutbildning vid SLU.
Det webbaserade uppföljningssystemet på den interna hemsidan för inrapportering har fungerat
bra. Ungefär hälften av SLU:s institutioner har rapporterat in aktiviteter. Sammanlagt har det
genomförts 18 679 utbildningsdagar för 10 680 deltagare under 2017. Av dessa deltog 381
personer i 9 uppdragsutbildningskurser. Två uppdragsutbildningar var poänggivande och
motsvarade 15 hp respektive 24 hp. Motsvarande siffror för 2016 var 20 119 utbildningsdagar
för 11 460 deltagare samt 48 deltagare i 3 poänggivande uppdragsutbildningar. Antal
helårsstudenter i uppdragsutbildningskurser uppgick 2017 till 12 jämfört med 1,75 för 2016.
Andra årligen återkommande samverkansaktiviteter, som inte ingår i den statistik som visas här
i rapporten, är t.ex.
•

SLU:s medverkan i politikerveckan i Almedalen, där man håller seminarier inom aktuella
ämnen

•

Borgeby fältdagar 28-29 juni, som är en av Sveriges och norra Europas största
lantbruksmässor

•

Forskare från SLU möter allmänheten och skolklasser på Skansen

•

Programmet för odlad mångfald, Pom, SLU hade i år en monter på Elmia Garden 4-5
oktober

•

Matfestivalen Matologi som genomfördes för tredje året i rad den 26 augusti på Norra
Bantorget i Stockholm. Årets tema var svinn och klimat och mat-, hälso- och
1

miljöintresserade storstadsbor, kockar, foodies, forskare och producenter samlades för
diskussioner. Festivalen är ett samarbete mellan flera institutioner och centra vid SLU.
•

Hippocampusdagarna arrangeras varje år under hösten av Hippocampus, som är ett
samarbete mellan SLU och SVA.

•

SLU genomför varje år föreläsningar och clinics på EuroHorse i Göteborg, som drar mer
än 90 000 besökare. Både lärare, forskare och studenter medverkar.

FAKULTETSVISA AKTIVITETER 2017
S-FAK, RESURSPERSON GÖRAN SJÖBERG

Verksamheten gentemot fakulteten har inneburit rådgivning vid behov till institutioner samt
information till fakultetsledning och administration.
Ett stort antal utbildningsaktiviteter i form av bl.a. exkursioner och workshops har arrangerats
framför allt av de skogliga försöksparkerna.

VH-FAK, RESURSPERSON SOFIA WEBERING EKBERG

Ett uppdrag från Arbetsförmedlingen, det s.k. Snabbspåret, en utbildning för nya svenskar från
länder utanför EES/EU-området med veterinär bakgrund, har genomförts under 2017.
Arbetsförmedlingen, tillsammans med arbetsmarknadens parter, har identifierat bristyrken och
det enda bristyrket som lett till ett nationellt snabbspår inom den gröna näringen är
djursjukskötare. Utbildningens två första delkurser om 15 respektive 24 hp är ett samarbete
mellan institutionen för kliniska vetenskaper och institutionen för husdjurens miljö och hälsa. En
tredje delkurs kommer att avslutas under 2018.
Institutionen för kliniska vetenskaper har också fortsatt sina uppdragsutbildningar
”Tilläggsutbildning för tandläkare och sjukgymnaster – introduktionskurs” samt tandvårdskurser
för veterinärer. Den övergångsperiod för sjuksköterskor att söka behörighet att arbeta inom
djurens hälso- och sjukvård som trädde i kraft 2010 är nu över, och därför är det inte längre
möjligt för sjuksköterskor att gå tilläggsutbildningen. Under 2017 var en deltagare (sjukgymnast)
registrerad på introduktionskursen. Kursplanen för fortsättningskursen för
sjukgymnaster/fysioterapeuter har under 2017 blivit klar, och kursen beräknas starta under
2018.

LTV-FAK, RESURSPERSON SUSANNA LUNDQVIST

Verksamheten gentemot fakulteten har inneburit rådgivning vid behov till institutioner och till
administrationen.
Inom Enheten för samverkan och utveckling, Partnerskap Alnarp, trädgårds-, lantbruks- och
skogsområdet, har ca 40 seminarier och workshops genomförts med ca 3120 deltagare. Årligen
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genomförs även Alnarpskonferensen i januari, denna gång med en specialvisning av biotronen i
Alnarp. Varje år planeras och genomförs Alnarps grisdag, Alnarps nöttköttsdag och Alnarps
mjölkdag inom olika aktuella temaområden.
Under år 2017 arrangerades en nationell trädgårdskonferens i Tillväxt Trädgårds regi.
Enheten för samverkan och utveckling, Movium har arrangerat 15 utbildningsaktiviteter under år
2017.
NJ-FAK, RESURSPERSON NILLA NILSDOTTER-LINDE

Verksamheten gentemot fakulteten har inneburit rådgivning vid behov till institutioner samt
information till fakultetsledning, prefekter och administration. Ett stort antal utbildningsaktiviteter
i form av bl.a. konferenser, seminarier samt möten med Fältforsks ämneskommittéer har
genomförts.
Vallkonferens 2017 genomfördes 7– 8 februari 2017 av SLU:s institutioner för
växtproduktionsekologi, husdjurens utfodring och vård samt norrländsk jordbruksvetenskap i
samverkan med Hushållningssällskapet, Växa Sverige och LRF Mjölk. Konferensen samlade
hela 285 deltagare varav de flesta var rådgivare och lantbrukare. Utöver förmedling och
diskussion av aktuella forskningsresultat bjöd konferensen på intervjuer med lantbrukare som
lyckats särskilt väl med sin produktion. Upplägget gav goda möjligheter att knyta nya och
utveckla gamla kontakter mellan akademi och praktik.

MENY

Menys koncept innebär att utveckla modeller för flexibelt lärande.
Under 2017 har Meny påbörjat uppdatering av teknik och layout, bland annat då många av
dagens enheter inte stödjer Flash. Därför krävs en ny lösning för interaktiviteter och självtester i
Menys webbaserade kurser.
Projektet Livsviktigt (i samarbete med Västra Götalandsregionen) avslutades under 2017.
Projektet, som hade 25 deltagare, har inneburit deltagande i olika webbaserade kurser
kombinerat med träffar på företagen och workshops med ämnesexpert, allt efter företagens
egna önskemål.
Inom ramen för SLU Skaras populärvetenskapliga vecka Smedjeveckan genom fördes en
heldag om kött med 30 deltagare från industri och akademi. Dagen innehöll seminarium om
djuromsorg vid slakt, Grönt Möte om köttkvalitet samt en köttdebatt.
I Menys ordinarie kursverksamhet har 450 personer deltagit i korta, webbaserade kurser, främst
inom livsmedelshygien, hästtransport och djuromsorg vid slakt. 123 personer har examinerats
för transport av häst enligt EG 1/2005 och 108 personer har examinerats för djursomsorg vid
slakt enligt EG 1099/2009. Genomströmningsgraden har varit ca 70 %.
Meny http://www.slu.se/meny/
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ORTSKANSLI SLU SKARA

Ortskansli Skara har under 2017 bistått i genomförandet av det s.k. Snabbspåret, ett uppdrag
från Arbetsförmedlingen att utbilda nya svenskar i bristyrket djursjukskötare (se vidare under
VH-fakulteten). Ytterligare aktiviteter där Ortskansliet varit delaktigt är en utbildning på uppdrag
från Jordbruksverket i minkskötsel för anställda vid minkföretag samt genomförandet av
Smedjeveckan i september 2017.
Vid RådNu har ett nyhetsbrev och en kunskapspodd utvecklats och lanserats under 2017.
RådNu http://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/radnu/

REDOVISNING AV SLU:S UPPDRAGSUTBILDNING OCH ÖVRIGA
UTBILDNINGSAKTIVITETER UNDER 2017

Nedan redovisas en sammanställning över uppdragsutbildning och utbildningsaktiviteter som
rapporterats in under 2017, i jämförelse med 2016. Förutom fakultetsvisa aktiviteter redovisas
aktiviteter som genomförts av centrumbildningar och samarbetsprojekt som är
fakultetsoberoende.
Uppdragsutbildning definieras som utbildning där uppdragsgivaren både finansierar och utser
deltagare till utbildningen. Utbildningen ska ha en kursplan. I de fall utbildningen ger högskolepoäng ska kursplanen vara fastställd av programnämnd och registrerad i Slukurs samt ges en
kurskod. Deltagare i kurser som ger högskolepoäng antas och registreras på sedvanligt vis i
Ladok.
Utbildningsaktiviteter definieras som kortare kurser på minst en halv dag till ett fåtal dagar, dvs
av så ringa omfattning att de inte behöver en kursplan. Det kan också vara seminarier,
workshops, exkursioner eller konferenser med syfte att öka kunskaperna hos deltagarna.
Utbildningsaktiviteter är oftast finansierade via deltagaravgifter men kan även genomföras med
hjälp av bidrag eller projektmedel.

Tabell 1. Ladok-utdrag över poänggivande uppdragsutbildningskurser där deltagare
registrerats som godkända under 2017.
UU0089

Kompletterande utbildning, djursjukskötare, del 1 (uppdragsutbildning), 15 hp

UU0090

Kompletterande utbildning, djursjukskötare, del 2 (uppdragsutbildning), 24.0 hp
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Diagram 1. Antal utbildningsdagar gällande uppdragsutbildning, beräknade som antal dagar
kursen pågått multiplicerat med antal deltagare. Diagrammet visar både poänggivande och icke
poänggivande kurser. Centrum innefattar även fakultetsoberoende verksamheter.

Diagram 2. Antal utbildningsdagar gällande utbildningsaktiviteter, beräknade som antal dagar
aktiviteten pågått multiplicerat med antal deltagare. Centrum innefattar även fakultetsoberoende
verksamheter.
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Diagram 3. Totalt antal utbildningsdagar per fakultet och centrumbildningar m.m. Diagrammet
innefattar både uppdragsutbildning och utbildningsaktiviteter och beräknas som antal dagar
kursen/aktiviteten pågått multiplicerat med antal deltagare. Centrum innefattar även
fakultetsoberoende verksamheter.
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LISTA ÖVER DE INSTITUTIONER, AVDELNINGAR, CENTRUMBILDNINGAR OCH SAMVERKANSPROJEKT
SOM BIDRAGIT TILL ÅRETS INRAPPORTERINGSSTATISTIK.

ArtDatabanken
Asa försökpark
Centrum för biologisk mångfald
Centrum för kemiska bekämpningsmedel
Centrum för naturvägledning
Enheten för skoglig fältforskning, Tönnersjöhedens försökspark
EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion
Framtidens lantbruk
Future Forests
Institutionen för akvatiska resurser
Institutionen för biosystem och teknologi
Institutionen för energi och teknik
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Institutionen för mark och miljö och Inst f vatten och miljö
Institutionen för molekylära vetenskaper
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Institutionen för stad och land
Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för växtproduktionsekologi
Institutionen för växtproduktionsekologi husdjurens utfodring och
vård
Institutionen för växtskyddsbiologi
Meny
Mistra Biotech
Movium
Ortskansli Skara
Partnerskap Alnarp, enheten för samverkan och utveckling
RådNu
SLU Future Food
Uppsala Vattencentrum
Viltskadecenter
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SEKRETARIATET FÖR UPPDRAGSUTBILDNING
KANSLI

Margareta Stigson, chef sekretariatet
Jane Geismar, fortbildningskonsulent
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

MENY

Maria Lingaas, utbildningsledare Meny
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