
VERKSAMHETSPLANEN 2021



2 VP20
• Verksamhetsplanen består av 26 mål 

• Vi bedömer att vi har uppfyllt 10 av de 26 målen 

• Vi bedömer att vi uppfyller minst 14 mål under Q4

• Vi bedömer att de återstående två målen kommer att 
uppfyllas senast under Q1 2021



3 Några tankar om VPn:s roll
• Presentation av vad vi gör

• Konkretisering av budgeten

• Strategin årsvis

• Riktningsangivelse



4 Viktiga förutsättningar
• Corona

• Stöd för utbildningsplanering

• Angular-konvertering

• Studentgränssnittet



5 Några strategiska ställningstaganden
• Större helheter där vi försöker arbeta med 

användbarhet, funktionalitet och teknisk utveckling 
parallellt

• Fokus på att slutföra förbättringar för administration av 
utbildningssamarbeten och forskarutbildning

• Fokus på lärares och studenters användning av Ladok

• Ta ett helhetsgrepp på Examensprocessen



6 Utvecklingsområden 2021
• Förbättrat stöd till studenter

• Förbättrat stöd till lärare

• Förbättrat stöd för studieadministrativa processer 

• Förbättrad användbarhet

• Förbättrat stöd till utdata och uppföljning

• Förbättrat stöd till förvaltning av Ladok

• Förbättrade möjligheter att integrera med Ladok

• Förbättrad informationssäkerhet



7 Nya utvecklingspunkter på en annan ledd
UTVECKLING UTREDNINGAR

1 Examensprocessen 5 Informationsbehörigheter 11 Certifikat U1 Tillgodoräknande/Validering U2 Studentinloggning
2 Förbättringar för lärare 6 Utdata 12 Utbildningssamarbeten U5 Studieavgifter U3 Förbättringar studieplan
3 Studiedeltagande 7 Loggning och spårbarhet 14 Students kontaktinformation U4 Förbättringar Uppföljning
4 Hantering av ärenden 8 Giltighet för grunddatavärden 15 Utländska meriter U6 Erasmus w/o papers

9 Förbättringar rapporter 17 Självservice till studenter 
10 Aktivitetstillfällen 26 Sena förändringar i UI  

Förbättrat stöd till studenter

Förbättrat stöd till lärare

Förbättrat stöd för studieadministrativa processer 

Förbättrad användbarhet
Förbättrat stöd till utdata och uppföljning
Förbättrat stöd till förvaltning av Ladok
Förbättrade möjligheter att integrera med Ladok



8 Frågor?
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