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§ 93 Uppföljning av huvudområdet Måltidkunskap och värdskap - 
diskussion om åtgärdsarbete ORU 2019/01017 
 
Föredragande: Franziska Klügl 

Övriga närvarande: Frans Prenkert, Elisabeth Bolin, Erwin van Rijswoud, 
Carl-Mikael Bergström, Ute Walter 

Jäv: Franziska Klügl (deltar ej i beslut), Inger M Jonsson (deltar ej i beslut) 

Utsänt material:  
- Dokument uppföljning av utvärdering RHS till fakultetsledningen 2020-05-19 

(handlingsplan) 

- RHS organisation 2020-04-22 

- Kriterier för uppföljning av pågående utbildning på grundnivå, avancerad nivå och 

forskarnivå (CF 12-523/2008) 

 

De interna utbildningsuppföljningarna är en del av universitetets kvalitetssystem och genomförs 

av Universitetskansliet på uppdrag av fakultetsnämnderna. Utgångspunkten för arbetet är de av 

fakultetsnämnderna gemensamt beslutade kriterierna för uppföljning. Uppföljningen av 

Måltidkunskap och värdskap inleddes i slutet av 2018, och fakultetsnämnden hade en första 

diskussion med Restaurang- och hotellhögskolan i november 2019. På uppdrag av 

fakultetsnämnden bildades en arbetsgrupp som fick i uppgift att ta fram förslag till beslut om 

uppföljningen. Vid sammanträdet den 23 april 2020 lämnade arbetsgruppen en första rapport.  

RHS har utvecklat en handlingsplan för åtgärdsarbetet som arbetsgruppen nu diskuterat. 

Ordföranden i arbetsgruppen har utifrån arbetsgruppens frågor och kommentarer diskuterat 

handlingsplanen med representanter från RHS.  

RHS behöver nu utveckla handlingsplanen efter de direktiv som framförts genom arbetsgruppens 

ordförande. Trots att det finns möjligheter för handlingsplanen att utvecklas vidare till ett 

dokument som styr och stimulerar ett institutionsgemensamt kvalitetsarbete, visar 

handlingsplanen också att kvalitetsarbetet inom måltidkunskap och värdskap har tagit viktiga steg 

framåt. Detta tillsammans med tidigare underlag och det pågående kvalitetsarbetet som pågår vid 

RHS, visar att de svarar mot de aktuella kriterierna för uppföljning. 

Utifrån dessa diskussioner och handlingsplanen föreslår arbetsgruppen följande beslut.  

 

 

Fakultetsnämnden för ekonomi, natur- och teknikvetenskap beslutar 

att uppföljning enligt Kriterier för uppföljning av pågående utbildning på grundnivå, 
avancerad nivå och forskarnivå (CF 12-523/2008) avslutas. 

att uppdra till Restaurang- och hotellhögskolan att vidareutveckla och konkretisera 
handlingsplanen för åtgärdsarbetet. Vid sammanträdet den 19 oktober ska en rapport lämnas 
till fakultetsnämnden över hur arbetet med handlingsplanen gått. 

att den arbetsgrupp som beslutad av dekan (ORU 2019/01017-5) har fullgjort sitt uppdrag 
och avvecklas. 
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