
 

 
 
PROTOKOLL FÖR SISOFS MÖTE 2015-04-15 
D365, plan 3, Hus D, Södra huset, Frescati 
 
 

1. Mötet öppnades kl. 16.10. 
 

2. Närvarande: Jefferson Ebenezer, Merle Schön och Josefin Velander 
 

3. Val av mötsfunktionärer 
3a. Val av mötesordförande: Jefferson 
3b. Val av mötessekreterare: Jefferson 
3b. Val av justerare: Merle 
 

4. Fastställande av dagordning 
-Tilllägg av punkt 9c 
 

5. Föregående protokoll 
Institutionen har kontaktas för att uträtta en särskild Mondo-sida att kunna nå alla 
studenter på institutionen. 

 
6. Rapporter och meddelanden 

 
6a. Institutionsstyrelsen: Inga meddelanden  
6b. Kursplaneutskottet: Inga meddelanden. 
6c. Humanistiska fakultetsrådet: Inga meddelanden. 
6d. Jämlikhetsnätverket: Inga meddelanden. 
6e. Arbetsmiljönätverket: Inga meddelanden. 
6f. TÖI styrelse: Inga meddelanden. 

 
 

7. Eventuell information från SUS 
 
SUS informerar om under våren driva frågan om anonyma tentor även vid t.ex. 
hemtentor och om evenemanget SUSommar den 16 april 2015 då det erbjuds 
sommaraktiviteter och kampanjspecifika förmåner för studenter.  
 

8. Studenträttsliga frågor 
 
8a. Eventuell uppföljning av tidigare studenträttsliga ärenden: Ingen uppföljning 
men information om ett ärende gällande studenternas som upplevde att 
arbetsbördan i delkursen Svenskans struktur i ett inlärningsperspektiv på 7.5 poäng 
var orimligt stor. Enligt önskemål från studentrepresentanten följde Jefferson med 
till ett möte med studentombuden den 23 mars 2015. Studentrepresentanten från 
delkursen skulle återkomma om de önskar mer hjälp från studentrådet men det har 
inte skett enligt uppgift den 15 april 2015. 
8b. Diskussion om eventuella nya studenträttsliga frågor: Inga nya ärenden 
 

9. Övriga diskussionsfrågor 

9a. Planering av studiesociala aktiviteter: Pubkväll tillsammans med All English 

Society kunde tyvärr ej ordnas den 16 april 2015. Möjlighet till att ordna en 

studiesocial aktivitet till Valborg ska undersökas. 

9b. Medlemsrekrytering: Skapandet av Mondo-sida är i gång.  



 

9c. Anonyma tentor: Institutionen ska kontaktas att diskutera möjligheten till att 

införa anonyma tentor även vid hemtentor och dylikt. De aspekter som man togs 

upp i diskussionen var om huruvida anonyma tentor kan införas och om de kan 

försvåra betygssättningen vid samlade bedömningar, om det finns riktlinjer att 

rätta svenska texter skrivna av icke-förstaspråkstalare. Studentrådet önskar även 

diskutera rättningen av tentor i kurser som har samma innehåll men som är 

uppdelade i olika delgrupper och handledda av olika lärare.  I detta fall kan man 

diskutera möjligheten att lärare inte rättar tentor skrivna av sina egna studenter 

utan lärare rättar tentor skrivna av andra grupper. Det tycker vi kan leda till en mer 

rättvis bedömning men även här ska frågan om samlade bedömningar beaktas.   

10. Ärenden till IS: Diskussion om anonyma hemtentor. 

11. Datum för nästa möte: 12 maj 2015 kl. 12. 

12. Mötet avslutades kl. 16.50   

 
 Vid protokollet 
 
 Mötesordförande 
 
 ___________________________________ 
 Jefferson Ebenezer 
 
 
 Mötessekreterare 
 
 ___________________________________ 
 Jefferson Ebenezer 
 
 
 Protokolljusterare 
 
 ___________________________________ 
 Merle Schön 
 
 
 
  


