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KURSFÖRESTÅNDARE LATHUND - Administration                  160722/MBA 

Arbetsroller/-funktioner 
Ledningsgrupp 
Prefekt: Staffan Blomberg (SBL) 
Biträdande prefekt: Marcus Knutagård (MK) 
Studierektor för grundutbildning: Maria Bangura Arvidsson (MBA) 
Studierektor för master-/magisterutbildning: Leili Laanemets (LL) 
Studierektor för forskarutbildning: Håkan Jönson (HJÖ) 
 
Administrativ personal som kursföreståndare har mest kontakt med 
Utbildningskoordinator: Susanna Björklund (SBJ) 
Husintendent: Håkan Eriksson (HE) 
Institutionsadministratör: Pirjo Linér (PL) 
Personalsamordnare: Ellinor Weise (EWE) 
Utbildningsadministratör i Helsingborg: Carina Olsson (CO) 
Utbildningsadministratör i Lund: Magnus Bjager (MB) 
Utbildningsadministratör: Ann-Sofie Åström (ASÅ) 
Utbildningskoordinator: Vesna Sehovac (VS) 
 
1) ÖVERSIKT/TIDSCYKEL FÖR GEMENSAMMA ADMINISTRATIVA GÖROMÅL: 

LÖPANDE Gemensamma mötestider för terminen finns i infobladet Undervisningsfri tid 
(Intranätet/Luvit). Boka ej möten/undervisning på dessa tider. 

 Inrapportering av studenternas resultat till kursadministratörerna (blankett) 

Inrapportering av justeringar i timfördelning (ersättning till lärare) inom kurs till 
Personalsamordnare och studierektor (via e-post) 

Kursföreståndarmöte 1-2 ggr per termin enligt schema 

Inlämning av underlag för utbetalning till timanställda (till personalsamordnare) 

Bemanning: Förfrågan om (förändrade) behov i bemanning (Biträdande prefekt och 
studierektor, MBA) 

 

MARS/ 
APRIL 

Uppdatering av litteraturlistor inför HT i mars/april till is (utbildningskoordinator skickar 
ut påminnelse) 

Uppdatering av examinationsformer inför HT (till utbildningskoordinator). Deadline 
april/maj. Fastställs av institutionsstyrelsen på maj-mötet. 

Bemanning: Preliminär lista på namn på lärarna på kursen och timfördelning mellan 
lärarna inför HT (till personalsamordnare och studierektor). Samlas i timmatris där även 
kursens ”timbudget” anges. Uppdateras löpande. 

Schemaunderlag för HT skickas ut i början av april och Schemaförslag för HT skickas in i 
slutet av april (lokalbokning@soch.lu.se/lokalbokning@ch.lu.se) 

Examinatorer inför HT (utbildningskoordinator skickar ut förfrågan om ev. ändring). 
Deadline april/maj. Fastställs av institutionsstyrelsen på maj-mötet. 

 

JUNI 
(vid 
kursslut) 

Den elektroniska kursvärderingen (webbenkät) skapas, distribueras och sammanställs av 
kursföreståndare/kursadministratör. 

Kursrapport: Bygger på kursens olika kursvärderingsmoment (ex löpande 
muntliga/skriftliga kursvärderingsmoment, webbenkät), diskussioner i lärarlaget och 
inriktning och förslag inför kommande kurs (skickas till ledningsgruppen + 
institutionsadministratör PL). 
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OKTOBER/ 
NOVEMBER 

Uppdatering av litteraturlistor inför VT i okt/nov till institutionsstyrelsen 
(utbildningskoordinator skickar ut påminnelse) 

Uppdatering av examinationsformer inför VT (till utbildningskoordinator som 
vidarebefordrar till institutionsstyrelsen för fastställelse) 

Bemanning: Preliminär lista på namn på lärarna på kursen och timfördelning mellan 
lärarna inför VT (till personalsamordnare och studierektor, MBA). Samlas i timmatris 
där även kursens ”timbudget” anges. Uppdateras löpande. 

Schemaunderlag för VT skickas ut i början av oktober och Schemaförslag för VT skickas 
in i slutet av oktober (lokalbokning@soch.lu.se/lokalbokning@ch.lu.se) 

Examinatorer – fastställs av institutionsstyrelsen inför VT (utbildningskoordinator 
skickar ut förfrågan om ev. ändring) 

 

JANUARI 
(vid 
kursslut) 

Den elektroniska kursvärderingen (webbenkät) skapas, distribueras och sammanställs av 
kursföreståndare/kursadministratör. 

Kursrapport: Bygger på kursens olika kursvärderingsmoment (ex löpande 
muntliga/skriftliga kursvärderingsmoment, webbenkät), diskussioner i lärarlaget och 
inriktning och förslag inför kommande kurs (skickas till ledningsgruppen + 
institutionsadministratör PL).  

 

Fundera medan du läser: SAKNAR DU INFORMATION ELLER HAR FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRINGAR? 

Hör av dig till studierektor (MBA) så arbetar vi vidare med att utveckla lathunden!  

 

2) INTERN DELEGATIONSORDNING med arbetsbeskrivning för kursföreståndare finns på Intranätet 

på Luvit.  

Exempel på aktuella frågor som diskuterats på kursföreståndarmöten på senare tid har varit:  

 Kursföreståndarens ansvar för att lärandemålen implementeras, ansvaret för 

utvecklingsarbete av kursen i förhållande till helheten (vilket inkluderar att ha ett öga på 

progressionen), tydliggöra lärandemålen i examensformerna, etc. 

 Att vara lärarlagsledare/ hantera lärarlags- eller kursmöten, introducering/inskolning av nya 

kollegor och gäster. 

 Hantering av disciplinärenden och tillgodoräknanden. 

 Kursvärderingar (muntliga, skriftliga, webbaserade) och kursrapporter. 

 Betygskriterier och betygsskalan (A-E och U) för kurser på avancerad nivå. 

Generellt gäller att du alltid kan vända dig till STUDIEREKTORERNA med frågor eller synpunkter.  
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3) KURSADMINISTRATION  

Varje kurs har ett administrativt stöd av en eller två utbildningsadministratörer:  

 För termin 1-4 och 6 är Magnus Bjager utbildningsadministratör för kurserna i Lund samt för 

de webbaserade grundkurserna. Carina Olsson är utbilningsadministratör för kurserna i 

Helsingborg samt för SOPM20/SOAN43 på båda orterna. Carina Olsson är också 

administratör för SOAA02. 

 För termin 5 och vissa uppdragsutbildningar är Ann-Sofie Åström utbildningsadministratör. 

 För fördjupningskurser på termin 7 och övriga kurser på avancerad nivå är Vesna Sehovac 

utbildningsadministratör. 

 För forskarutbildningen är Carina Olsson administratör. 

Varje kursföreståndare diskuterar med ”sin” utbildningsadministratör om hur samarbetet bäst kan se 

ut och vilka uppgifter som är lämpliga. Utbildningsadministratörerna kan ge flera förslag på hur man 

gör på andra kurser. En stark rekommendation är att utbildningsadministratören deltar på kursens 

lärarlagsmöten. 

Generellt gäller dock alltid: 

 Närvarolistor fås via utbildningsadministratören. 

 Registrering av studenter på kurs/termin sköts av utbildningsadministratörerna och sker i 

regel i direkt anslutning till att kursföreståndaren lämnar den första närvarolistan efter 

kursintroduktionen till utbildningsadministratören (då vi vet vilka som faktiskt finns på 

kursen). Diskutera alla sorts frågor som uppstår kring registrering med 

utbildningsadministratören. 

 Resultatlistor: Fås via utbildningsadministratören. Fylls i av examinator som utses av 

institutionsstyrelsen. Om det är en annan bedömare ska detta anges tillsammans med 

underskrift av examinator. Lämnas till utbildningsadministratören som för in detta i Ladok.   

 Kontroll av behörighet inför termin 4, 5 och 7 görs av berörd utbildningsadministratör. 

 Support med kursens webbsidor på Luvit respektive Live@Lund. 

 Antagning och granskning av meriter för studenter på avancerad nivå (master, fristående 

kurser) görs av Vesna Sehovac, Leili Laanemens och Staffan Blomberg.  

 Antagning/ webbregistrering/ behörighetsprövning till grundkurserna på Internet 

(SOAA11/SOAA22) görs av utbildningsadministratören för Lund. I tveksamma fall kontaktas 

kursföreståndare/studierektor. 

4) FRÅGOR OM BEMANNING OCH KURSENS TIMTILLDELNING 

Anställning av personal sker samordnat för hela institutionen och reglerna för vem som kan anställas 

har skärpts centralt på universitetet. Om du behöver ny bemanning på kursen så är det viktigt att du 

diskuterar med prefekt/studierektorer och/eller personalsamordnare. ENGAGERA INGEN NY 

PERSONAL UTAN ATT KOLLA FÖRST! Det kan finnas flera alternativ som det inte är lätt för den 

enskilde kursföreståndaren att känna till och det kan finnas skäl till att ditt förslag inte fungerar. 

Varje nytt budgetår tar institutionsstyrelsen beslut om kursens timtilldelning. Det är inom dessa 

ramar som kursföreståndaren planerar hur undervisningen ska genomföras och lärandemålen nås. 
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Som stöd för fördelning av timmar mellan lärarna inom kursen finns en schablonmall (se Riktlinjer 

och handlingsplaner på Intranätet) att använda som utgångspunkt. Avsikten är att fördelningen ska 

ske enligt samma principer på de olika kurserna. 

Kursföreståndaren lämnar info till personalsamordnare och studierektor om 1) vilka lärare som 

planeras undervisa på kursen och 2) fördelningen av timmar mellan lärarna. Namn och timfördelning 

samlas därefter i en gemensam matris. Om det blir någon ändring/revidering i fördelningen, skicka 

mail till personalsamordnare och studierektor (som löpande uppdaterar matrisen). Ange vilken 

termin och kurs det gäller och vilka justeringar som ska göras. 

OBS! Redovisningen av lärare och timmar ligger inte bara till grund för de olika kurserna, utan också 

för att få en överblick över och kunna planera den enskilde lärarens arbetstid. Det används också 

som ett av underlagen vid personalsamtalen. 

5) LOKALER OCH LOKALBOKNING 

Det är ett gigantiskt pussel att samordna alla scheman med nuvarande begränsning till befintliga 

lokaler. Här kommer därför ett par tips inför schemaläggning: 

 

 Det är lättare med tider/lokaler på eftermiddagar, det är mest inbokat på måndagar (= trångt 

om tider).  

 Om möjligt: Undvik parallella grupper, ha hellre grupper efter varandra (det sparar lokaler). 

 

Bokning av grupprum Lund. Om LÄRAREN vill boka behöver lokalbokaren (lokalbokning@soch.lu.se) 

veta 1) vilken kurs det gäller, 2) innehåll (t.ex. samtalsgrupp, möte med handledare), 3) hur stor 

gruppen är, 4) klocktider (ej bara ”fm” eller ”em”). Studenter kan själva boka grupprum i Lund på de 

blanketter som varje vecka sätts upp utanför respektive grupprum, en vecka i taget. Lokalbokaren 

(LN) har ett infoblad till studenterna i Lund. Bokning av grupprum Helsingborg: För grupprum i 

Helsingborg - kolla med Carina Olsson. 

 

Konferensrummet på Bredgatan 13 (Lund) bokas i liggare vid kopiatorn på samma våning. 

Konferensrummet ovanför biblioteket (Lund) bokas i liggare utanför konferensrummet. 

 LU-kort för gäster: I Lund/kolla med husintendent (Håkan Eriksson). I Helsingborg/kolla med 

vaktmästeriet (Carina Olsson kan ge information).  

 Kolla UNDERVISNINGSLOKALEN (och informera alla lärare att de ska göra detsamma): 

Stänga fönster, hänga upp stolar, lämna salen i bra skick (=”praktisk solidaritet”, säkerhet). 

 GLÖM INTE att avboka lokaler – då kanske någon annan slipper använda lokaler långt bort.   

Info: Avbokning av externa salar behöver ske 30 dagar innan om man vill undvika kostnad. 

6) TEKNISK SUPPORT i undervisnings- och konferenssalar 

I Lund: I ”våra” lokaler finns det instruktioner i salarna om hur utrustningen funkar. Kolla dock i god 

tid om allt det du behöver finns. Om något saknas eller om du behöver ytterligare teknisk support: 

Kontakta husintendent (Håkan Eriksson) i god tid! Husintendenten kan också kontaktas om man 

behöver bärbar dator eller annan utrustning att använda i externa lokaler eller har frågor kring 

skötsel av utrustning. För övrig support kan vaktmästare på plats kontaktas. 
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I Helsingborg: Om du behöver dator eller mikrofon (behövs ofta i de stora salarna), boka via ”stora” 

receptionen i god tid. Ta även med pennor till white board. Kontakta vaktmästeriet för övrig support. 

 Glöm inte att avboka teknisk support - om du inte behöver den!  

7) NÅGOT OM ARBETSFÖRDELNINGEN MELLAN GEMENSAM ADMINISTRATIV PERSONAL: 

 Utbildningskoordinator (Susanna Björklund) arbetar bland annat med  

 Institutionsstyrelsen: Beredning och utskick av material till arbetsutskott (AU) och 

institutionsstyrelse (IS). Är sekreterare i båda. 

 Ansvarig för hantering av kursplaner. 

 Uppdatering litteraturlistor oktober resp. mars/april och examinationsformer november 

resp. april. 

 Examinatorer – fastställs av is inför varje termin. 

 Tillgodoräknanden (löpande). 

Institutionsadministratör (Pirjo Linér) arbetar bland annat med 

 Reseräkningar. 

 Har hand om diariet för institutionen. 

 Arkivering av uppsatser samt kursvärderingar/sammanställningar och kursrapporter 

Personalsamordnare (EWE) arbetar med personalfrågor 

 Bemanning: ENGAGERA INGEN NY PERSONAL UTAN ATT KOLLA med personalsamordnaren 

(som främst diskuterar med prefekt och biträdande prefekt men även med studierektorerna)  

 OBS! Om du har lärare på din kurs som inte är anställda vid LU så måste du lämna in 

blanketten korttidsanställning för att de ska kunna få betalt. Kontakta personalsamordnaren.  


