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Huvudlärarhandledning Miljövetenskaplig 
grundutbildning  
 
 
 
Delegation från studierektor för utbildning på grundnivå och avancerad nivå till 
kursansvarig  

• Ansvara för att planera genomföra och rapportera kursens ekonomi såväl som 

lärartid inom given kursbudget  

• Ansvara för att genomföra och sammanfatta kursutvärderingar  

• Ge underlag för nya och reviderade kursplaner  

• Ansvara för rapportering av studieresultat  

• Ansvara för att kursens innehåll motsvarar målen i kursplanen  

• Ansvara för examination  

• Ansvarig för kommunikation med studenterna och utsedda lärare gällande kursen  

 
 
Före kurs 
 
1. Genomgång: Samla lärarlaget för genomgång inför kursen. 

 

2.  Kursbudget: Utgå från förra årets redovisning av kostnader och 

undervisningstimmar på din kurs (finns i LU Box "CEC_GU" i mappen 

kursekonomi). Uppdatera för den planerade kursen och skicka kursbudget till 

Katarina Hedlund eller Annika Malmgren-Widerberg, alternativt lägg in direkt i 

boxen, senast 4 veckor före kursstart, med undantag för höstterminen period 1, då 

budgeten ska vara klar före midsommar. Använd Mall för kursbudget och 

kursredovisning, se bilaga 1. 

 

3. Schema/Lokalbokning: Schema skickas till Annika Malmgren-Widerberg för 

publicering på Miljövetenskaps hemsida under respektive kurs samt för 

lokalbokning senast 4 veckor före kursstart med undantag för höstterminen period 

1 då schema ska vara Annika tillhanda senast före midsommar.  

Viktigt: Färdigt schema ska enl. studenternas rättighetslista finnas tillgängligt på 

Miljövetenskaps hemsida senast 4 veckor före kursstart! Använd helst särskild 

schemamall som skickas ut till kursansvariga av Annika. 

mailto:Katarina.Hedlund@biol.lu.se
mailto:annika.malmgren_widerberg@cec.lu.se
https://www.cec.lu.se/sites/cec.lu.se/files/mall_timloneberakning_for_kurs_from_2020.xlsx
https://www.cec.lu.se/sites/cec.lu.se/files/mall_timloneberakning_for_kurs_from_2020.xlsx
mailto:annika.malmgren_widerberg@cec.lu.se
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4. Kurslitteratur: Beställ kurslitteratur minst 2 månader före kursstart. Beställ 

litteraturen från Akademibokhandeln, kursbok.lund@akademibokhandeln.se 

 

5. Datorer: Kursansvarig bokar datorer till övningar hos Jan Johansson, (Tel: 046-

222 38 09) senast 7 veckor före kursstart för att vara säker på att det finns datorer 

till kurserna.  

 Observera: Datorer kan endast bokas till lärarledd undervisning. Övrig tid får 

studenterna själva kontakta Jan för lån av datorer (i mån av tillgänglighet).  

 Det finns även en datorsal (Stora Datorstugan) med fasta datorer som studenterna 

kan använda. Projektor finns i alla föreläsningssalar. 

 

6. Kurswebb: Miljövetenskap använder kursplattformen Canvas.  

 

7.  Förväntade studenter på kurs: Annika Malmgren-Widerberg alternativt Yvonne 

Persson meddelar förväntade studenter till kursansvarig ca 2 veckor före kursstart. 

Slutlig namnlista för upprop mailas till kursansvarig fredag veckan före kursstart. 

(Detta för att namnlistan ska vara så aktuell som möjligt eftersom reserver kan 

antas samt ev. avhopp meddelas fram till kursstart). 

 

8. Välkomstbrev: Kursansvarig sätter ihop ett välkomstbrev till de förväntade 

studenterna med uppgifter om uppropsdatum, tid och plats samt annan relevant 

information om kursen. Preliminärt schema samt litteraturlista ska bifogas 

välkomstbrevet. Observera: Välkomstbrevet mailas ut till studenterna via 

Miljövetenskaps kansli. Maila därför välkomstbrevet till Annika alt. Yvonne 

senast 2 veckor före kursstart. Annika mailar sedan ut brevet till studenterna 

samt publicerar länk till välkomstbrevet på Miljövetenskaps hemsida under 

respektive kurs. 

 

  

mailto:kursbok.lund@akademibokhandeln.se
mailto:Jan.Johansson@biol.lu.se
http://www.biologi.lu.se/karta-over-kurssalar-i-ekologihuset
https://canvas.education.lu.se/
mailto:annika.malmgren_widerberg@cec.lu.se
mailto:yvonne.persson@cec.lu.se
mailto:yvonne.persson@cec.lu.se
mailto:annika.malmgren_widerberg@cec.lu.se
mailto:yvonne.persson@cec.lu.se
https://www.cec.lu.se/sv/grund-och-avancerad-utbildning
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9.  Övrigt: Bussar till exkursioner eller dylikt: Annika eller kursansvarig beställer 

bussar och/eller bilar till eventuella exkursioner. Om kursansvarig gör 

beställningen - ange kostnadsställe 156911 och ref. Annika Malmgren-Widerberg 

samt skicka kopia på beställningen till Annika.  

 

Under kurs 
 
1. Upprop: Namnlista för upprop mailas till kursansvarig fredag veckan före 

kursstart. Uppmana studenterna att kontrollera sina kontaktuppgifter i 

Studentportalen. Påpeka för studenterna att de kontaktuppgifter som finns i 

Studentportalen är de uppgifter som även finns i Ladok och som vi använder när vi 

kontaktar dem (fr a mailadress). Om de vill bli kontaktade på annan mailadress kan 

de ändra detta i studentportalen. Efter uppropet lämnas närvarolistan till Annika för 

registrering av studenterna.  

 Viktigt! Följ upp kursdeltagandet senast 3 veckor efter kursstart och meddela 

eventuella avhopp till Annika som lägger in "tidigt avbrott på kurs" i Ladok. Om 

detta inte görs inom 3 veckor kan studenten inte söka kursen nästa gång den ges. 

 

2.  LU-kortet: Informera studenterna om att de måste ha ett LU-kort för att få vistas i 

våra lokaler. Information om var de skaffar LU-kortet finns på https://www.lu.se/ 

 

3.  Information till studenter: Informera studenterna om Miljövetenskaps hemsida 

www.miljovetenskap.lu.se. Här finner de information om Miljövetenskaps kurser 

och program samt annan användbar information. 

4. Frånvaro från obligatoriska moment: Om det finns en giltig anledning till 

frånvaro ordnas ersättningsuppgifter om det är möjligt. Giltig anledning kan vara 

sjukdom eller andra oförutsedda händelser. Om det är omöjligt att genomföra 

erbjuds studenten att komplettera nästa gång kursen ges.  

Om det inte finns giltig anledning till frånvaro erbjuds studenten att komplettera 

nästa gång kursen ges. Detta överensstämmer med de rekommendationer som 

rättighetslistan anger. Längre frånvaro från obligatoriska moment måste 

godkännas av studierektor. Skriftlig ansökan ska lämnas in. 

  

https://www.student.lu.se/uPortal/f/welcome/normal/render.uP
https://www.lu.se/
http://www.miljovetenskap.lu.se/
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5. Tentamen: Betygsgräns (% rätt som krävs för G resp VG) måste kommuniceras 

till studenterna före tentamen. Vid skriftlig tentamen ska en skrivningsvakt finnas 

på plats. Kursansvarig kontaktar Annika och meddelar i god tid före tentamen om 

hen ordnar skrivningsvakt själv eller om hen vill ha hjälp med detta.  

 Miljövetenskap tillämpar anonyma salstentamen. Regler för salstentamen, se bilaga 

2.  

 Blankett för timarvodering skrivningsvakter, TA-personal lämnas till Annika som 

ser till att tiden rapporteras in i lönesystemet OBS! gäller ej doktorander. 

 Lärare måste finnas på plats någon gång under tentamen för frågor och uppstart. 

Meddela tentavakten vem som kan kontaktas vid ev. frågor eller andra oklarheter 

under tiden för tentamen. 

 

6. Utlägg: Egna utlägg och ev. bilersättning registreras av anställda LU-lärare i 

Primula. Observera: Anställda som inte tillhör CEC, kontakta Annika för 

information om kontering.  

Externa lärares (och studenters) utlägg redovisas på särskild blankett "Blankett 

Utläggsräkning CEC". Blanketten finns även upptryckt på MV kansli. 

Skicka reseräkningar och utläggsräkningar tillsammans med originalkvitton till 

Annika . Personer som inte tidigare fått ersättning från Lunds Universitet och som 

inte har Nordea konto, se uppgifter till utbetalande bank på Medarbetarwebben 

Lunds universitet  

 

Efter kurs: 
 
1. Rapportering av resultat: Meddela tentamensresultat/kursresultat till studenterna 

senast 15 arbetsdagar efter tentamen (muntligt eller via mail). Resultaten ska 

sammanställas i "Mall för inrapportering av resultat” som skickas till MV-kansli så 

snart som möjligt, dock senast 20 arbetsdagar efter tentamen för registrering i 

LADOK. .  Rapportera även underkända studenter då de registreras som "U" i 

Ladok. 

 
2. Kursvärdering: Studenterna ska ges tillfälle att ge sina synpunkter på kursen i en 

”kursvärdering” efter kursens slut och/eller efter olika moment. 

mailto:annika.malmgren_widerberg@cec.lu.se
https://www.cec.lu.se/sv/sites/cec.lu.se.sv/files/blankett-redovisning-ej_larare_170214.pdf
mailto:annika.malmgren_widerberg@cec.lu.se
https://www.cec.lu.se/sv/sites/cec.lu.se.sv/files/utlagg_cec_sv.xlsx
https://www.cec.lu.se/sv/sites/cec.lu.se.sv/files/utlagg_cec_sv.xlsx
mailto:annika.malmgren_widerberg@cec.lu.se
https://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/lon-och-formaner/loneutbetalning
https://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/lon-och-formaner/loneutbetalning
https://www.cec.lu.se/sv/sites/cec.lu.se.sv/files/mall_for_inrapportering_av_resultat.xlsx
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Jan Johansson, (IT-ansvarig GU, biologiska institutionen) hjälper till att göra en 

webbaserad version i enkätverktyget ”Sunet Survey”. Jan kontaktar kursansvarig 

för avstämning om kursvärderingen i god tid före kursavslut, se bilaga 3. 

 

3. Kursrapport 

  Kursansvarig samlar lärarlaget för en utvärdering av kursen baserad på resultatet/ 

sammanställningen från kursutvärderingen som studenterna svarat på. samt 

erfarenheter från lärarlaget. Kursrapporten skickas till Annika, som vidarebefordrar 

till ansvarig för grundutbildningen i Miljövetenskap Katarina Hedlund samt 

studierektor Yvonne Persson, senast 2 månader efter kursslut. Kursansvarig 

ansvarar för kursrapporten. Se bilaga 4 vad som ska finnas med i rapporten. 

 

4. Lokaler: Efter kursen, kontrollera att alla lokaler är städade på material som tillhör 

kursen. 

 
5. Ekonomisk redovisning: Använd "Mall för kursbudget och kursredovisning” även 

för slutredovisningen. Justera timmarna om det ändrats sedan budget och skicka 

timredovisningen till Katarina Hedlund eller Annika alternativt lägg in i LU Box 

CEC_GU, mappen kursekonomi, senast 2 veckor efter kursavslut. 

 

Kontaktpersoner och länkar: 

 

Miljövetenskaps hemsida 

www.miljovetenskap.lu.se 

Katarina Hedlund, biträdande föreståndare 

katarina.hedlund@biol.lu.se  

Yvonne Persson, studierektor och studievägledare, MV kansli, 

yvonne.persson@cec.lu.se 

Annika Malmgren-Widerberg, utbildningsadministratör, MV-kansli,  

annika.malmgren_widerberg@cec.lu.se 

Eva Stengard, ekonom 

mailto: Eva.stengard@cec.lu.se  

Jan Johansson, IT-ansvarig GU, biologiska institutionen, 

mailto:Jan.Johansson@biol.lu.se  

mailto:Jan.Johansson@biol.lu.
mailto:annika.malmgren_widerberg@cec.lu.se
https://www.cec.lu.se/sites/cec.lu.se/files/mall_timloneberakning_for_kurs_from_2020.xlsx
mailto:Katarina.Hedlund@biol.lu.se
mailto:annika.malmgren_widerberg@cec.lu.se
https://lu.account.box.com/login
http://www.miljovetenskap.lu.se/
mailto:katarina.hedlund@biol.lu.se
mailto:yvonne.persson@cec.lu.se
mailto:petra.carlsson@cec.lu.se
mailto:Eva.stengard@cec.lu.se
mailto:Jan.Johansson@biol.lu.se
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Bilaga 1 

 

Lön till lärare 

Gå igenom med alla lärare och assistenter hur många timmar de får ersättning för. 

Begär skriftligt kostnadsförslag på förhand för externa timanställda lärare. OBS!  

För redovisning av kostnader använd Mall för kursbudget och kursredovisning” 

OBS! timarvoderade lärare ska redovisas i klocktimmar. 

Anställda LU-lärares institutioner internfakturerar CEC antal klocktimmar för 

respektive lärare. (Undantag om annan överenskommelse med Katarina Hedlund) 

 

För frågor om budget- och redovisning av kurser - kontakta Katarina Hedlund eller 

ekonom Eva Stengard. OBS! Alla lärare som ska timarvoderas behöver även ett 

anställningskontrakt Lärarnas ev. privata företag får ej fakturera.. Kontakta 

personaladministratör Irene Bergstrand för upprättande av kontrakt. Du som 

huvudlärare tar fram timlön samt personuppgifter för personen i fråga 

(personnummer, namn, adress, e-mail) och meddelar Irene.  

Timanställda lärare kan själva rapportera sin timmar i Primula alt. att någon person 

med rättigheter att rapportera för andra i Primula kan hjälpa till med detta.  

Innan timmar rapporteras in i Primula ska de godkännas av kursansvarig. Läraren 

fyller i " Blankett för timarvodering, externa lärare" och lämnar till kursansvarig 

för godkännande innan timmar rapporteras in i Primula OBS! blanketten ska inte 

skickas någon stans utan utgör bara underlag för rapportering av timmarna i 

Primula.  

 

Timberäkningsgrunder (I en lektorstimma (lt) ingår fyra klocktimmar (kt) 

förberedelse och tid för tentarättning):  

Lektorer: Föreläsning 1 tim = 1 lt = 4 kt  

 Övning/laboration 1 tim = 1/2 lt = 2 kt 

 Seminarium 1 tim = 1/4 lt = 1 kt 

 Heldagsexkursion, enkel utan förberedelser = 8 kt 

 Heldagsexkursion med förberedelser o många akt = 16 kt 

  

https://www.cec.lu.se/sites/cec.lu.se/files/mall_timloneberakning_for_kurs_from_2020.xlsx
mailto:Katarina.Hedlund@biol.lu.se
mailto:eva.stengard@cec.lu.se
mailto:irene.bergstrand@cec.lu.se
https://www.cec.lu.se/sv/sites/cec.lu.se.sv/files/blankett_undervisning_20171219.pdf
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Doktorander:  All undervisning per klocktimme. Eventuella förberedelser 

debiteras också per timme enligt överenskommelse med 

kursansvarig innan undervisningstillfället.  
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Bilaga 2 
 

Regler vid salstentamen 
 

• Alla studenter ska visa upp en giltig ID-handling. LU-kortet är godkänt som 

ID-handling vid LU, t.ex. vid tentamen. (Detta har kontrollerats med LU-

jurister). 

• Mobiltelefoner, I-pads, apple watches eller annan elektronisk utrustning får 

inte innehas vid skrivplatsen utan lämnas i undanlagd jacka/väska som 

bevakas av skrivningsvakten. Det är alltså inte tillåtet att ha t.ex. en 

mobiltelefon i fickan, även om den är avstängd. Om studenterna får använda 

miniräknare under skrivningen kan dessa eventuellt bli kontrollerade av 

skrivningsvakten. 

• Studenterna får inte ha jacka eller väska vid skrivplatsen. 

• Skrivningsvakten bestämmer hur studenterna ska placeras i lokalen. 

• Ingen student får lämna skrivningslokalen under de första 60 minuterna.  

• Nya studenter får tillträde till skrivningen de första 60 minuterna. 

• Toalettbesök får endast göras av en student i taget. Namn och tid skrivs upp på 

särskild lista som förvaras hos skrivningsvakten. 

• Inga rökpauser är tillåtna. 

• Ingen tentamen får tas ut ur salen, inte ens en blank. 

• Betygsgränser: Studenterna måste informeras om betygsgränserna före 

tentamen - t.ex. minst 50% för G och 75% för VG eller 60% för G och 80% 

för VG. Kursansvarig beslutar om betygsgränser. 
 

Inlämning: 

• Vid inlämningen ska studenten skriva sitt anonymiseringsnummer (finns 

angivet på tentamen) bredvid sitt namn på namnlistan hos skrivningsvakten 

samt skriva under att hen har lämnat in tentan.  

• Skrivningsvakten dubbelkollar namn och personnummer (angivet på 

namnlistan hos skrivningsvakten) mot ID-handling. OBLIGATORISKT! 
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Alla fall av misstänkt fusk anmäls till rektor! Tentavakten meddelar kursansvarig 

lärare som tar kontakt med studierektor. Studierektor meddelar studenten att den har 

blivit anmäld.
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Bilaga 3 

Anvisningar för utformning av kursutvärdering 

Jan Johansson  (Jan.Johansson@biol.lu.se) hjälper till med Miljövetenskaps 

kursutvärderingar om inte kursansvarig väljer att sköta utvärderingen själv. Oavsett 

om Jan eller kursansvarig själv håller i kursutvärderingen måste följande finnas med: 

• Lärandemålen från kursplanen.  

• Ett antal CEQ frågor som är obligatoriska för Miljövetenskapliga kurser. Jan 

vet vilka dessa frågor är.  

• Lärarna kan själv lägga till fyra frågor.  

Ange kurskoden för den kurs ni ansvarar för vid kommunikation till Jan. Jan skickar 

underlaget från senaste kursvärderingen av kursen (i PDF format) till kursansvarig för 

granskning och eventuella ändringar. Gör gärna ändringar direkt i PDF:en med t.e.x 

"sticky notes". Ni får också en lista av Jan med studenterna på kursen. Kolla att den 

stämmer med de studenter som skall ha kursvärderingen samt meddela Jan vilket 

datum ni vill att kursvärderingen ska skickas ut till studenterna. Värderingen är sedan 

öppen i ca 30 dagar och 5 påminnelser skickas ut innan den stängs och sammanställs. 

Finns det ingen tidigare kursvärdering av kursen måste ni i god tid skicka in de 4 icke 

obligatoriska frågorna som ni vill ska vara med till Jan i en wordfil. Om ni väljer att 

själva sköta kursvärderingen – kontakta Annika eller Yvonne som skickar er de 

obligatoriska CEQ frågorna som måste finnas med på kursvärderingen. 

Den sammanställning av svaren som ni får av Jan Johansson sparas i LU-

Box/kursvärderingar samt skrivs ut och förvaras i en pärm hos Annika. När resultatet 

från kursvärderingen har sammanställts gör kursansvarig en analys av svaren och 

sammanställer denna i en ”kursrapport”. Se bilaga 4 som anger vad kursrapporten ska 

innehålla. Kursrapporten ska vara tillgänglig för studenterna och publiceras på 

Miljövetenskaps hemsida under respektive kurs samt sparas i pärm hos Annika. 

Kursrapporten ska presenteras för nästa omgång studenter som börjar på kursen. 

 

 
  

mailto:Jan.Johansson@biol.lu.se
https://lu.account.box.com/login?redirect_url=%2Ffolder%2F49856525465
https://lu.account.box.com/login?redirect_url=%2Ffolder%2F49856525465
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Bilaga 4 

Kursrapport 

Kursrapporten ska innehålla nedanstående punkter:  
 
A. Statistik  
• Antal studenter  

• Betyg (IG, G, VG)  

 
B. Utvärdering  
• Sammanfattning (kortfattad!) av kursutvärderingen  

• Lärarlagets utvärdering av kursen  

• Utvärdering av förändringar sen förra kursen  

• Förslag på förändringar till nästa kurs 

 

Kursrapporten ska presenteras för nästa omgång studenter som börjar på kursen samt 

publiceras på Miljövetenskaps hemsida under respektive kurs. 

 

 


