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Programblad för webbaserad utbildning

Vårt uppdrag – min roll som statsanställd
vid universitet och högskola
För att anställda vid universitet och högskola ska få grundläggande
kunskap om vad det innebär att vara statstjänsteman inom ramen för sin
anställning har utbildningen Vårt uppdrag – min roll som statsanställd
inom universitet och högskola producerats. Utbildningen är en
webbaserad introduktionsutbildning och har utvecklats i samarbete
mellan Göteborgs, Lunds och Uppsala universitet.
Syfte
Det övergripande syftet med utbildningen är att bidra till en rättssäker
verksamhet vid lärosätet. Utbildningen ger en översiktlig introduktion till
statstjänstemannarollen och vad den innebär. När alla medarbetare inser
att de är statsanställda och att detta påverkar deras dagliga arbete så torde
rättssäkerheten i verksamheten öka.
Målgrupp
Utbildningen kan med fördel användas vid introduktion av nyanställda,
men fungerar också som repetition för dem som varit anställda en längre
tid.
Utbildningen är webbaserad och kan genomföras individuellt på egen
hand eller som en del i ett sammanhang, t.ex. ett värdegrundsarbete inom
en institution eller avdelning.
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Det tar 35-45 minuter att ”klicka sig igenom” utbildningen och ta del av
informativa texter och interaktiva övningar. Utbildningen finns på
svenska och engelska.
Kunskapsmål
Kunskapsmålen för utbildningen är att deltagaren efter genomgången
utbildning:
•
Har insikt om och en övergripande förståelse för vad det innebär att
vara statsanställd inom ramen för sitt arbete vid universitet eller
högskolan
•
Har kännedom om att lagar och förordningar formar det dagliga
arbetet
•
Har övergripande förståelse för hur universitet och högskolor
finansieras
Innehåll
Innehållet i utbildningen behandlar statstjänstemannarollen på en
övergripande nivå. Det finns tre huvudkapitel som vart och ett kan
fungera fristående: Introduktion, Verksamheten och Individen.
Introduktion – denna del utgörs helt av en animerad film som
övergripande beskriver universitetens och högskolornas roll i samhället
och svarar på frågan om varför det är viktigt att förstå innebörden av att
vara statsanställd.
Verksamheten – denna del är huvudsakligen informationsgivande och tar
upp olika finansieringsformer samt de sex grundprinciperna i den statliga
värdegrunden. Här omnämns också vissa specifika regelverk som
utmärker universitet och högskola (examination, rekrytering, beslutsordning och organisation).
Individen – i den tredje och sista delen av utbildningen får deltagaren
möjlighet att reflektera kring hur reglerna som styr vår verksamhet också
kommer i spel i vardagssituationer. Denna del innehåller frågeställningar
och interaktivitet.
Tillgänglighet
Utbildningen görs tillgänglig via Avdelningen för uppdragsutbildning vid
Uppsala universitet. Utbildningen tillhandahålls via en extern LMS
(Learning Management System).
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Ett lärosäte som väljer att köpa utbildningen för sina medarbetare kan
välja mellan olika tekniska lösningar:
1. Självregistrering
Deltagaren öppnar själv ett konto på den externa LMS:en (registrerar
sig med namn och väljer lösenord) men är begränsad till att använda
endast godkända e-post domäner.
2. Single-sign-on
Deltagaren når utbildningen som inloggad på sitt eget lärosätes
intranät.
3. SCORM-paket
Utbildningen kan laddas ned till eget SCORM-kompatibelt LMS.

Pris
Ett lärosäte som köper utbildningen erlägger en avgift för själva
utbildningen samt en installationsavgift. Utbildningsavgiften baseras på
antal anställda vid lärosätet enligt följande tabell:
Antal anställda
Avgift

0-1000
45 000 kr

1000-2000
90 000 kr

2000-5000
180 000 kr

över 5000
500 000 kr

I priset ingår följande:
• Nyttjanderätt för kvalitetssäkrad utbildning Vårt uppdrag
• Hosting och teknisk support till och med 2017-12-31
• Tillgång till uppdatering vid eventuella nya versioner
Installationsavgiften beror på valet av teknisk lösning:
Självregistering – 6 000 kr
SSO – 14 000 kr
Scorm – 4 000 kr
Från och med 2018-01-01 tillkommer en löpande driftskostnad för
hosting och teknisk support. Den beräknas till 3-500 kr/månad beroende
på kommande upphandlingsavtal.
Anvisningar och kontaktinformation
Det lärosäte som vill köpa utbildningen tecknar en överenskommelse med
Avdelningen för uppdragsutbildning vid Uppsala universitet.
Kontaktperson är projektledare Lena Sundberg, tel 018-471 7587,
lena.sundberg@uadm.uu.se.

