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1. Vad får vi ut av LUPP – Resultat
• Ingående beskrivningar av processer för kvalitetssäkrad kompetensförsörjning genom
uppdragsutbildning inklusive modeller, arbetsmetoder och verktyg. Dokumenterad i en rapport med
följande:
• ”Kappa” med vad projektet har gjort, hur vi har arbetat och UU:s roll för U/H samt omgivande samhälle
• AP1 – Organisation och arbetsprocesser: Översikt interna UU-processer, processöversikter, unik UUroller, kartläggning 8 lärosätens funktioner, best practice mm
• AP2 – Behovsanalys/kunddialog och kursdesign: Hur kundkontakter initieras, marknadsföring,
omvärldsbevakning, stödmallar för kunddialog och behovsinventering, kort om några pågående
modeller för kursdesign, best practice (ProdEx, Buffel, Blad, Platta paket, KUL osv)
• AP3 – Incitament och samverkansskicklighet: Insikter om de utmaningar UU är för enskild medarbetare
och vilken stimulans och meritering som lärosätet ger. Hur uttrycker medarbetare sin
samverkansskicklighet i uppdragsutbildning? Vilka utmaningar möter medarbetare i arbetet med
uppdragsutbildning? Hur uttrycks samverkansskicklighet i dokument som Anställnings- och
meriteringsordning vid befordran, lönekriterier och jobbannonser
Handbok – en kortvariant av rapporten med verktyg, dokument, mallar – ”hands-on”

Projektets aktiviteter 2019/2020
• Nätverkande och aktivt deltagande vid konferenser och nationella möten mm.
K-3-möten etc.
• Externa Regionala möten via delprojktledare
• Interna möten vid lärosätena, LUPP har stöttat utvecklingsarbete på olika sätt
inom de deltagande lärosätena
• Unilink/Malmö: 9-10 mars
http://unilink.se/SV/Events/6942/Uppdragsutbildningstraff-i-Malmo
• Deltagande i programkonf 12 mars. Poster och redovisning av LUPP, modeller
för Uppdragsutbildning som ett led i LLL och kompetensförsörjning
• Nyavägarkonferensen 29 sept-1 okt, semi-distans. Monika deltar i workshop,
Jan deltar, båda från Västervik, https://nyavagar.se/konferens/

Organisation och Arbetsprocesser -

Organisation och funktioner - jämför olika lärosäten
Styrkor och risker med olika arbetssätt
Rutiner och processer för uppdragsutbildning/kurser
Roller och supportfunktioner

Metoder för Behovsanalys och
Kursdesign

Kunddialog och behovsanalys
Marknadsföring och kommunikation
Kursdesign och paketering - innovativa modeller
Effekter av uppdragsutbildning hos kund

Incitament och Samverkansskicklighet

Pilotstudie
Riktlinjer och anställningsförordning
Jobbannonser och lönekriterier
Chefers attityder och kunskaper
Lärare och forskares meritering

