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Instruktion för Nationellt centrum för utomhuspedagogik,
NeD

1 Inledning

Nationellt centrum för utomhuspedagogik, NCU, utgör för åren 2010-2012 ett av rektor
särskilt inrättat centrum för forskning och utveckling vid Linköpings universitet.
Centrumet är en särskild arbetsenhet med administrativ anknytning till institutionen för
kultur och kommunikation (IKK) i enlighet med särskilt anknytningsavtal. NCU har till
ändamål att bedriva utbildning och forskning inom området för miljö- och
utomhuspedagogik (outdoor education).

2 Uppgifter

NCU:s syfte är att bedriva och/eller medverka i utbildning, forskning inom området miljö
- och utomhuspedagogik inom ramen för resurser och uppdrag från fakultetsstyrelserna
(motsv) och externa bidrags- och uppdragsgivare .. Miljö- och utomhuspedagogik är ett
tematiskt och ämnesövergripande forsknings- och utbildningsområde som utvecklar
traditionell pedagogik genom ökad konkretisering av förloppet hos, innehållet i och
sammanhanget för lärandet.

ordföranden utslagsröst.
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Prefekten vid IKK - eller annan företrädare för institutionen som denne utser har
närvaro- och yttranderätt vid sammanträden i NCD. Styrelsen beslutar i övrigt själv
om närvaro- och yttranderätt vid sina möten.

Till styrelsen skall ett vetenskapligt råd knytas med uppgift att ge styrelsen och
föreståndaren underlag för planering av verksamheten, framför allt den del därav som
avser kvalificerad grundutbildning, forskarutbildning och forskning. Rådet skall bestå
av minst tre och högst fem ledamöter med minst docentkompetens. Rådet utses av
styrelsen för IKK efter förslag från styrelsen för NCD.

4 Ärendenas handläggning

NCD:s styrelse fastställer verksamhetens allmänna inriktning. Budget för NCD
fastställs av styrelsen för IKK efter förslag av NCD:s styrelse.

För NCD föreligger som liD-centrum övrigt följande ansvars- och
befogenhetsfördelning föreligga mellan styrelse och föreståndare:

4.1 Det åligger styrelsen att:

lO besluta om en verksamhetsplan för centrumet
lO efter samråd med prefekten vid IKK besluta om en arbetsordning för styrelsen

rörande de närmare formerna för styrelsens arbete samt om en plan för hur
centrumet kommunicerar sin verksamhet såväl internt inom universitet som
externt

.. besluta om framställningar och ansökningar om medel för verksamheten

.. lämna förslag i frågor som gäller anställning av personal av särskild betydelse för
centrumets verksamhet
årligen besluta om fördelning av de medel som ställs till förfogande för
verksamheten i centrumet

.. besluta i frågor av betydelse för uppföljningen och redovisningen av
verksamheten vid centrumet

ut:3tr;3C!-Clllng detta inte ankommer
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.. svara för ledningen och fördelningen av arbetet inom enheten och därvid
fullgöra de arbetsuppgifter som följer av anknytningsavtalet och inom
universitetet gällande föreskrifter, anvisningar och delegationer

.. lämna de rapporter, underlag och andra redovisningar som följer av
anknytningsavtalet och i övrigt främja goda arbetsresultat inom enheten.

.. iaktta antagen budget för NCD, med redovisningsansvar gentemot styrelsen för
NCD och prefekten för IKK

.. i egenskap av enhetschef teckna förekommande avtal avseende NCD
tillsammans med prefekten för IKK

5 Utvärdering och uppföljning

I egenskap av liD-centrum ska NCD omprövas av rektor efter vart tredje verksamhetsår
- d v s i förevarande fall först gången efter utgången av år 2012. Det ankommer på
förordnad föreståndare att i samråd med centrumets styrelse och prefekten för IKK
senast sex månader före utgången av respektive treårsperiod, till rektor, inkomma med
en redovisning av centrumets verksamhet, uppnådda mål jämte förslag om centrumets
fortsatta verksamhet alternativt nedläggning eller omvandling till institutionscentrum.

6 Ändringar och tillägg

Om ändringar eller tillägg till denna instruktion beslutar rektor.

Instruktionen skall införas i universitetets lokala regelsamling, liD RS.

Denna instruktion har beslutats av rektor dag som ovan och ersätter tidigare instruktion
för NCU. Instruktionen skall införas i universitetets lokala regelsamling, LiD RS.
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