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Krus webbutbildningar stängs
Avdelningen för uppdragsutbildning vid Uppsala universitet har
beslutat att Krus webbutbildningar ska stängas så snart som
möjligt. Huvudskälet till beslutet är att utbildningarna och
tillhörande material är i behov av uppdatering och revidering
och i dagsläget saknas anslag/uppdrag för att genomföra detta.
Universitetet kan inte längre garantera önskvärd kvalitet i
utbildningarna.

www.uppdragsutbildning.uu.se

Beslutet innebär att utbildningarna stängs den 1 juli 2015.
uppdragsutbildning@uadm.uu.se

Utbildningarna som beslutet avser är:
- Att arbete i staten
- Chefsutbildning – de sex värdegrundsprinciperna
- Bemötande i rollen som statsanställd
- Jämställdhet och genus
- Lagligt och lämpligt – för dig som chef
- Lagligt och lämpligt – för dig som medarbetare.
Möjligheten att ladda ner utbildningarna i befintligt skick till
eget LMS finns fram till och med den 30 juni 2015. För frågor
kring nedladdning av scorm-paket eller fristående versioner
kontakta krus@houdini.se
Notera att utbildningarna levereras i befintligt skick och att
implementeringen utförs av myndigheten själv. Inga
uppdateringar av utbildningarna planeras inom ramen för
nedstängningen av Krus.
Uppsala universitet har som fortsatt ambition att utveckla
webbutbildningarna i samverkan med de myndigheter som så
önskar. Finns det önskemål om att bidra till vidare utveckling
kontakta info.krus@uadm.uu.se
Stängningen av Krus webbutbildningar innebär att webbsidan
www.krus.nu med tillhörande utbildningsmaterial som
vägledningar, skrifter, podsändningar med mera kommer att
stängas och inte längre vara tillgänglig från den 1 juli 2015.
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Bakgrund
Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) var en myndighet
med uppgift att bistå regeringen i frågor rörande den strategiska
kompetensförsörjningen i statsförvaltningen. Krus avvecklades
den 31 december 2012 (S2012/4207/ESA).
Avvecklingsmyndigheten för utbildningsmyndigheter (dir
2012:112 samt U2012:11) tog den 1 januari 2013 över alla
tillgångar från Krus med bland annat ovan nämnda
webbutbildningar och utbildningsmaterial.
Den 12 juni 2013 ingick Avvecklingsmyndigheten för
utbildningsmyndigheter avtal med avdelningen för
uppdragsutbildning vid Uppsala universitet om övertagande av
Krus webbutbildningar (UUE 2012/23 Doss 6:4). I
överenskommelsen ingick bland annat domänen för Krus
(www.krus.nu), upphovsrätten till webbutbildningarna och
tillhörande publikationer samt avtal med underleverantör för
utveckling och hosting av e-lärande (Learnways). I
överenskommelsen åtog sig Uppsala universitet att från den 1
juli 2013 och fram till den 14 september 2014 drifta, förvalta
och tillhandahålla support för de sex webbutbildningar som
nämnts ovan.
I avtalet med Uppsala universitet ingick inget uppdrag om att
utveckla och uppdatera webbutbildningarnas innehåll eller
tillhörande material, därmed har utbildningarna tillgängliggjorts
utan revidering av innehåll sedan de publicerades av Krus under
2011 – 2012.
Uppsala universitet har efter den 14 september 2014 fortsatt
tillhandahålla webbtidningarna kostnadsfritt för
statsförvaltningen och övrig offentlig sektor. Uppsala universitet
har haft en kontinuerlig dialog med myndigheterna och
genomfört ett antal workshops under hösten 2014 om behovet av
utveckling och revidering av innehåll i webbutbildningarna. I
denna dialog med myndigheter har Uppsala universitet kommit
fram till att efterfrågan av förvaltningsgemensamma
utbildningar är fortsatt stor och att utbildningarna används av
flera myndigheter, framförallt som en del i myndigheternas
introduktionsutbildning. Flera myndigheter har även laddat ner
utbildningarna till eget LMS.
Samtidigt som efterfrågan är stor så finns det ett behov av att
revidera och uppdatera webbutbildningarna, dels med anledning
av direkta felaktigheter på grund av regeländringar som skett
efter publicering, dels som ett behov av en kontinuerlig
förbättringsprocess med nytt och tillkommande material.
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Det är universitetets förhoppning att i dialog med
myndigheterna hitta möjliga lösningar för revision och
kvalitetshöjning av utbildningarna och därefter kunna
tillgängliggöra dem på nytt efter behov.
Eftersom Uppsala universitet inte har ett uttalat uppdrag eller
medel för att revidera Krus webbutbildningar med de krav på
kvalitet som kan förväntas av ett universitet har avdelningen för
uppdragsutbildning vid Uppsala universitet beslutat att stänga
Krus webbutbildningar från och med den 1 juli 2015.

Uppsala som ovan

Anna Sjöström
Tillförordnad avdelningschef
Uppsala universitet
Avdelningen för uppdragsutbildning
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