
Protokoll för NÄR-möte 6 mars 2008 kl.15:15, D600 
 
Närvarande: 
Susanne Blomkvist, Språkkonsultprogrammet  
Paulina Nyman, Språkkonsultprogrammet 
Josefine Normann, Kommunikation i tal och skrift 
Adjungerad § 6: Judith Chrystal, studierektor 
  
§ 1. Mötet öppnas. 
Susanne förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2. Val av mötesfunktionärer. 
2a. Susanne valdes till mötesordförande. 
2b. Paulina valdes till mötessekreterare. 
2c. Josefine valdes till justerare. 
 
§ 3. Mötet befanns vara behörigt utlyst. 
 
§ 4. Presentation av de närvarande samt upptagande av närvaro. 
 
§ 5. Dagordningen fastställdes utan ändringar. 
 
§ 6a. Information från studierektor Judith Chrystal.  
 
i) Studierektor och NÄR diskuterade rekrytering av fler studenter till ämnesrådsmötena. Ett 
förslag var att lägga nästa NÄR-möte i anslutning till lektioner för institutionens största kurser, 
Svenska I och Kommunikation i tal och skrift. Detta har även en poäng i och med att många 
lärarstudenter på kombinationsutbildningen läser Svenska 1. De stannar i flera fall kvar på 
institutionen i ett par terminer och bör därför ha större intresse av att delta i ämnesrådsarbetet.   
 
Studenter som läser Svenska som främmande språk och kvällskurser (exempelvis Praktisk retorik 
och Skrivande i arbetslivet) bör få besök av ämnesrådsrepresentanter, en bit in på terminen.  
 
Josefine nämnde att ÄRling har som policy att alla kurser ska ha två kursrepresentanter till 
ämnesrådet.  
 
ii) Susanne tog upp frågan om möjligheten för NÄR att ta del av kursutvärderingar. Judith 
svarade att alla sammanställda enkäter finns att hämta ut hos: 
- Britt Arvidsson för Nordiska språk. 
- Eva Bogren för Svenska som främmande språk. 
- Anki Nyström för lärarutbildningen.  
 
Dock presenteras svaren här endast i stapelform – eventuella kommentarer räknas som 
arbetsmaterial och ingår därför inte. De kompletta svaren når endast studierektor, 
kursföreståndare, aktuell lärare och studievägledare. NÄR vill gärna ta del av 
kursutvärderingarnas kommentarer för att kunna utföra ett produktivt utvecklingsarbete. Judith 
ska kontrollera med prefekt Hans Strand om detta är möjligt.   
 
Judith nämnde ett problem med att studenter ibland skriver ut lärarens namn i utvärderingarna, 
vilket strider mot PUL. Susanne och Paulina har hittills inte uppfattat några skriftliga restriktioner 
i de internetbaserade utvärderingarna. Detta bör åtgärdas.  



Judith kommer maila oss samt Faizeh på studentkåren om SU för alla för att undersöka hur vår 
institution skulle kunna ta del av detta projekt. 
 
Institutionen har redan ett studerandeskyddsombud enligt hemsidan. Kontaktperson för lika 
behandling är Bo Inge Skarström och denna titel är ny.  
 
Lokal kommer bokas för varje möte och Judith meddelar oss detta. 
 
§6b. Ingen information från studentkåren gavs då Johan Larnefeldt inte var närvarande. 
 
§ 7. Föregående protokoll gicks igenom och vissa saker togs upp med Judith Crystal. Susanne 
kollar upp när kurser har undervisning till nästa möte. 
 
§ 8. Ämnesrådets framtida verksamhet diskuterades. Ämnesrådsutbildningen 13 mars kl. 16-19 
togs upp. 
 
§ 9. På övriga frågor diskuterades First Class-kontona vi skall använda oss av och en flik för NÄR 
på Mondo togs också upp. Josefine skulle kontakta Johan Asplund om detta. 
 
§ 10. Tidpunkt för nästa möte föreslogs bli 3 april. 
 
§ 11. Mötet avslutas. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
_____________________________  ____________________________ 
Paulina Nyman, mötessekreterare  Josefine Normann, justerare 


