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6. Yttrande över betänkandet Tid för snabb, 
flexibel inlärning (SOU 2011:19) (dnr SU 
50-1550-11). Föredragande: Karin 
Hedberg, Humanistiska fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att avge yttrande till 
Regeringskansliet 
(Utbildningsdepartementet). 

 

Dessa beslut är fattade av rektor, professor Kåre Bremer, i närvaro av prorektor, 
professor Lena Gerholm och chefsjurist Jenny Gardbrant. Studeranderepresentanter 
har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Anna 
Riddarström, Ledningskansliet (protokollförare).  

Vid protokollet 
 
 
Anna Riddarström 

 

Justeras     

 
 
Kåre Bremer     


