VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SEKRETARI ATET FÖR
UPPDRAGSUTBILDNING
VERKSAMHETSÅRET 2019
Sekretariatet för uppdragsutbildning har sedan 2010 ansvarat för stöd av uppdragsutbildning vid
SLU. Senaste beslutade policy- och riktlinjer har förlängts till och med 31 december 2019 för att
därefter övergå i annan organisatorisk form. Utredning om framtida modeller har pågått sedan
2018.
Planeringsavdelningen fick under 2019 fått ett särskilt uppdrag att utreda ny organisation och
förutsättningar för uppdragsutbildning.
Verksamheten har dock fortsatt under 2019 för att upprätthålla nödvändigt stöd och för att
kunna vara en brygga över till nya former. Totalt har sekretariatet liksom tidigare inneburit att
max en tjänst kunnat fördelas på 6 personer. Förutom chefen och fortbildningskonsulenten har
fyra resurspersoner, en vid varje fakultet finansierats för att arbeta utifrån sekretariatets
uppdrag. Till sekretariatet är även utbildningsledaren för Meny knuten. Sekretariatet har haft
fem Skype-möten 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.
Sekretariatet har en extern och en intern hemsida samt en handbok som går att ladda ned från
webben. Vidare finns tre filminspelningar på hemsidan som beskriver exempel på kursformer för
att anpassa till målgruppen yrkesverksamma, hur man använder film i undervisningen samt
policy och riktlinjer.
Utifrån inlämnade uppgifter i det webbaserade inrapporteringssystemet på Medarbetarwebben
har det genomförts 14 612 utbildningsdagar för 9 407 deltagare under 2019. Av dessa deltog
178 personer i 9 uppdragsutbildningar varav 3 var poänggivande. Motsvarande siffror för 2018
var 24 429 utbildningsdagar för 10 964 deltagare samt 186 deltagare i 9 uppdragsutbildningar,
varav 3 utbildningar var poänggivande. Antal helårsstudenter (hst) i uppdragsutbildningskurser
uppgick 2019 till 3 jämfört med 8 för 2018.
Andra årligen återkommande samverkansaktiviteter, som inte ingår i den statistik som visas här
i rapporten, är t.ex.
•

Alnarpskonferensen vid SLU i Alnarp genomförs varje år i januari med bland annat
inbjudan till Partnerskap Alnarps drygt 80 medlemsföretag.

•

Kosläpp på Lövsta utspelade sig den 4 maj 2019. Det var ett samarrangemang mellan
VH- och NJ-fakulteten.

•

Varje år arrangerar SLU och Uppsala Universitet med flera medfinansiärer och
samarbetspartners en vetenskapsfestival, SciFest, för skolelever, lärare och allmänhet
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på Fyrishov i Uppsala. SLU (Institutionerna för ekologi och växtproduktionsekologi) är
där för att väcka ungas intresse för vetenskap och visa på vikten av att vi alla arbetar för
ett hållbart livsmedelssystem. Drygt 6 800 besökare deltog 5–7 mars. Aktiviteten heter
Chipsspelet. Barnen får lära sig vilka grödor de behöver för att tillverka chips och vad
som styr hur skörden blir (ogräs, växtskydd, daggmaskar, pollinatörer, väder). I slutet får
de chips – olika mycket beroende på hur det gått för dem i spelet – vilket är mycket
populärt.
•

Borgeby fältdagar 26–27 juni med 20 100 besökare, som är en av Sveriges och norra
Europas största lantbruksmässor.

•

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

•

Kunskapsfestivalen Matologi om mat, hälsa och hållbarhet kördes för femte året i rad.
Lördag 24 augusti bjöd forskningsplattformen SLU Future Food vid Sveriges
lantbruksuniversitet in till Norra Latins skolgård i Stockholm. Årets tema var matsvinn –
igen.

•

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.

•

Smedjeveckan vid SLU i Skara genomförs sista veckan i september varje år dit
gymnasieelever och allmänheten bjuds in till olika seminarier.

•

En alltmer utbredd kommunikationsform är via poddar och SLU driver Kunskapspodden.
Sedan starten i september 2017 har sajten haft 4 366 sidvisningar, 3 827 sessioner och
2 852 användare. Återkommande besökare är ca 340 personer (12%). Aktiva användare
under november 2019 var 172. Omkring 25% av de som deltar i sessionerna är utrikes
användare, de flesta finns i Frankrike och USA.

•

Feeding your mind är en podd som drivs av SLU Future Food. De första 14 avsnitten
hade drygt 4 600 lyssningar. Fyra poddavsnitt sändes live i Almedalen sommaren 2019.

•

Seminarieserien Värt att Veta vid SLU i Alnarp presenterar ett axplock ur den forskning
som sker i Alnarp, i populärvetenskaplig form. Föredragen på 30 minuter hålls på
torsdagseftermiddagar i Foajén på Alnarpsgården. Målgrupp är främst studenter och
anställda men även företagare på campus, alumner och intresserad allmänhet är
välkomna. Evenemanget är ett samarbete mellan LTV-fakulteten, SLU-biblioteken och
Kommunikationsavdelningen LTV.
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FAKULTETSVISA AKTIVITETER 2019
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

Verksamheten gentemot fakulteten har inneburit rådgivning vid behov till institutioner.
Ett nytt uppdrag från Arbetsförmedlingen om kompletterande utbildning till djursjukskötare (det
s.k. Snabbspåret, en utbildning för nya svenskar från länder utanför EES/EU-området med
veterinär bakgrund) påbörjades under 2019.
Institutionen för kliniska vetenskaper har fortsatt sina uppdragsutbildningar ”Tilläggsutbildning
för godkännande att arbeta inom djurens hälso- och sjukvård – fortsättningskursen för
sjukgymnaster/fysioterapeuter. Institutionen håller också återkommande tandvårdskurser och
kurser i artificiell insemination för veterinärer.
Uppdragsutbildningen för Livsmedelsverkets anställda för godkännande att arbeta som officiella
assistenter vid slakterier slutfördes under 2019 av Institutionen för husdjurens miljö och hälsa i
samarbete med Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap.

LTV-FAK, RESURSPERSON SUSANNA LUNDQVIST

Verksamheten gentemot fakulteten har inneburit rådgivning vid behov till institutioner och till
administrationen. Vid Partnerskap Alnarps olika aktiviteter, såsom vid seminarier och
konferenser har det informerats om uppdragsutbildning till yrkesverksamma deltagare.
Inom fakulteten har det under året rapporterats in 34 utbildningsaktiviteter i form av seminarier,
konferenser och workshops för ca 2 400 yrkesverksamma deltagare. Årligen genomförs
Alnarpskonferensen inom ett aktuellt ämnesområde. Varje år planeras och genomförs
utbildningsaktiviteter inom olika temaområden för olika branscher, som till exempel Södra
Sveriges växtodlings- och växtskyddskonferens i Växjö, Alnarps grisdag, Alnarps nöttköttsdag,
Alnarps mjölkdag samt en Fruktdag. Tankesmedjan Movium vid Enheten för samverkan och
utveckling har rapporterat in 10 utbildningsaktiviteter under året. Deltagarna vid dessa aktiviteter
har bland annat varit yrkesverksamma landskapsarkitekter, park-, kyrkogårds- och
bostadsförvaltare samt kommunala planerare.
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NJ-FAK, RESURSPERSON NILLA NILSDOTTER-LINDE

Verksamheten gentemot fakulteten har inneburit rådgivning vid behov till institutioner samt
information till fakultetsledning, prefekter och administration.
Flera uppdragsutbildningar i viltförvaltning har arrangerats, liksom utbildningar gällande
naturguidning, märkningsteknik i fisk och markavvattning.
Ett stort antal utbildningsaktiviteter i form av bl.a. konferenser, seminarier samt möten med
Fältforsks ämneskommittéer har genomförts. Seminarier om risken för påverkan av
växtskyddsmedel på yt- och grundvatten samt om natur- och kulturstigar har arrangerats liksom
utbildningar av bitillsyningsmän och om försöksstatistik. Likaså har ett antal konferenser
anordnats t.ex. Flora- och Faunakonferensen, Vattendagen (handläggare, jordbrukare, forskare
och jurister), Landsbygdskonferensen (tjänstemän på kommuner och regioner),
Lokalekonomidagarna, Konferens om forskning och utveckling inom ekologisk produktion
(rådgivare, forskare och lantbrukare) samt Regionala växtodlings- och växtskyddskonferensen i
Uddevalla (myndigheter, forskare, rådgivare, konsulenter och säljare inom
växtodlingsbranschen).

MENY

Meny står för metoder för näringslivets yrkesverksamma. Konceptet innebär att utveckla
modeller för flexibelt lärande i yrkeslivet.
Under 2019 genomfördes byte av lärplattform från Fronter till Canvas för samtliga Menykurser.
Fronter stängde vid jul 2019. I samband med bytet har Meny utvecklat kursutbudet med
avseende på pedagogisk struktur och ämnesinnehåll. Samtidigt har uppdatering av teknik och
layout skett.
Under året har vi även utvecklat ett nytt system för deltagaradministration. Systemet, som vi
kallar Menyadmin, är byggt i Cold Fusion (CFML). Det är en utvecklad version av det gamla
Menysystemet och systemet för SLU:s personalkurser. Systemet har större flexibilitet än Meny:s
gamla, och är bland annat förberett för flera utbildningsgivare än Meny, om behov skulle uppstå.
I Menys kursverksamhet under 2019 har 475 personer deltagit i korta, webbaserade kurser,
främst inom livsmedelshygien, hästtransport och djuromsorg vid slakt. Totalt 192 personer har
examinerats och erhållit kompetensbevis för transport av häst enligt EU:s transportförordning
(EG 1/2005) och 135 personer har examinerats för kompetensbevis för djuromsorg vid slakt
enligt avlivningsförordningen (EG 1099/2009). Genomströmningsgraden på kurserna har varit
ca 75 %.
Mer info om Meny finns på http://www.slu.se/meny/
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ORTSKANSLI SLU SKARA

Under början av 2019 avslutades utbildningen för officiella assistenter på uppdrag av
Livsmedelsverket. Ortskansli Skara har bistått, och delvis drivit, utbildningen men
huvudansvarig institution har varit Institutionen för husdjurens miljö och hälsa i samarbete med
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (se även under VH-fakulteten).
Den delvis populärvetenskapliga, årliga Smedjeveckan genomfördes under sista veckan i
september.
RådNu:s nyhetsbrev och kunskapspodd har fortsatt med flera utgåvor under 2019.
RådNu http://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/radnu/

REDOVISNING AV SLU:S UPPDRAGSUTBILDNING OCH ÖVRIGA
UTBILDNINGSAKTIVITETER UNDER 2019

Nedan redovisas en sammanställning över uppdragsutbildning och utbildningsaktiviteter som
rapporterats in under 2019, i jämförelse med 2018. 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 tre timmar till ett fåtal dagar, dvs.
av så ringa omfattning att de inte behöver en kursplan. Det kan också vara seminarier,
workshops, exkursioner eller konferenser där SLU är huvudarrangör eller medarrangör 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. Ladokutdrag över poänggivande uppdragsutbildningskurser som har registrerade
helårsstudenter (hst) eller helårsprestationer (hpr) under 2019.
UU0091

Tilläggsutbildning för godkännande att arbeta inom djurens hälso- och sjukvård –
fysioterapeut (uppdragsutbildning), 30 hp

UU0096

Officiella assistenter (uppdragsutbildning) 20 hp

UU0103

Kompletterande utbildning, djursjukskötare, del 1 (uppdragsutbildning), 10 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 centrumbildningar och andra fakultetsoberoende
verksamheter.
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Diagram 2. Antal utbildningsdagar gällande utbildningsaktiviteter, beräknade som antal dagar
aktiviteten pågått multiplicerat med antal deltagare. Centrum innefattar centrumbildningar och
andra fakultetsoberoende verksamheter.
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Totalt antal utbildningsdagar
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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
centrumbildningar och andra fakultetsoberoende verksamheter.
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LISTA ÖVER DE INSTITUTIONER, AVDELNINGAR, CENTRUMBILDNINGAR OCH SAMVERKANSPROJEKT
SOM BIDRAGIT TILL ÅRETS INRAPPORTERINGSSTATISTIK

ArtDatabanken
Centrum för biologisk mångfald
Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön
Centrum för naturvägledning
Enheten för skoglig fältforskning, Tönnersjöhedens försökspark
och Vindelns försöksparker
EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion
Fältforsk
Institutionen för akvatiska resurser
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och
miljöpsykologi/Kompetenscentrum för företagsutveckling
Institutionen för ekologi
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Institutionen för mark och miljö/Försöksstationen Lanna
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Institutionen för stad och land/Centrum för naturvägledning
Institutionen för växtproduktionsekologi
Institutionen för växtskyddsbiologi
Meny
Mistra Biotech
Ortskansli Skara/RådNu
Partnerskap Alnarp, enheten för samverkan och utveckling
SLU Future Food
Tankesmedjan Movium
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, universitetsadjunkt, Institutionen för växtproduktionsekologi, NJ
Göran Sjöberg, statskonsulent, fakultetskansliet, S
Sofia Webering Ekberg, utbildningshandläggare, fakultetskansliet, VH

MENY

Maria Lingaas, utbildningsledare Meny
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