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Ärende:

Projektplan för BLAD 2020 – 2022
BLAD - Behovsstyrt Lärande genom Anpassat Deltagande: Utveckling
av utbildning med flexibel och teknikstödd distributionsform
I BLAD projektets förstudiefas (MIUN 2018/2061) har följande arbete genomförts:







Projektuppdraget har definierats tydligare
Omvärldsbevakning
Dialoger och workshops med medarbetare
Utveckling av medarbetarenkät
Identifiering av pilotprojekt
Identifierat behov av organisationsutveckling

I föreliggande projektplan, bilaga 1, beskrivs hur BLAD‐projektet ska vidareutvecklas via
en utvecklings‐ och genomförandefas under åren 2020 till 2022.
I Mittuniversitetets strategi 2019–2023 finns flera övergripande skrivningar om den
riktning lärosätets utveckling ska ta. Projektet BLAD bidrar tydligast till uppfyllandet
av följande mål:
 vår verksamhet på den globala arenan driver och bidrar till den regionala
utvecklingen,
 vår forskning och utbildning tillgängliggör kunskap för fler personer genom hela
livet,
 vår studie‐ och arbetsmiljo attraherar studenter och medarbetare som bidrar till
global och regional utveckling.
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Målen som beskrivs i projektplanen, bilaga 1, är övergripande för helheten i BLAD och
dess ingående pilotprojekt. Pilotprojekten ska bidra till måluppfyllelsen men de kan
uppfyllas i varierande grad för respektive projekt. Strävansmålen ska ses som önskvärda
övergripande mål att sträva mot i samband med projektavslutet. Uppnåendemålen föreslås
utvärderas i samband med avslut av året och leder till revidering eller framskrivande av
nya uppnåendemål för det efterföljande året.

Beslut:
Rektor beslutar
att

konceptet BLAD ska fortsätta utvecklas enligt framtagen projektplan (bilaga 1),

att

projektet ska projektledas av Regionalt utvecklingsnätverk, RUN, vid avdelningen
för forsknings‐ och utbildningsstöd,

att

projektledare för BLAD‐projektet under perioden 20200101‐20221231 utse Åsa Bång
och Jimmy Jaldemark med motsvarande 20% tjänstetid vardera per år,

att

avsätta 5 215 000 kr ur rektors strategiska resurs för grundutbildning, GU 9024 111
490017 till BLAD‐projektet, och att dessa medel ska överföras till avdelningen för
forsknings‐ och utbildningsstöd,

att

efter genomförandet ska eventuellt överskott återredovisas till finansieringskällan.

Anders Fällström
Rektor
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