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Stockholms universitet 

 

Besöksadress 

 
 

E-post: ralv@su.se 

 

Tid och plats: 23 oktober 14.30-16.00, zoom 

Närvarande: Anna-Karin Huggare, Personalavdelningen 

Barbara Wohlfarth, Naturvetenskapliga området 

Elis Wibacke, Stockholms universitets studentkår 

Eino Örnfeldt, universitetsdirektör (ordförande) 

Ingemar Dahlgren, Studentavdelningen 

Jerker Dahne, Studentavdelningen 

Ken Benson, Humanvetenskapliga området 

Lena Hübner, Humanvetenskapliga området 

Parasto Rosencrantz, Studentavdelningen 

Sofia Holmdahl, Stockholms universitets studentkår 

Protokollförare: Parasto Rosencrantz, Studentavdelningen 

 

§    1 Mötet öppnas      

Ordförande Eino Örnfeldt öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§    2 Val av justerare 

Sofia Holmdahl väljs till justerare. 

§    3 Fastställande av dagordning 

Mötet fastställer dagordningen. 

§    4 Genomgång av föregående mötesprotokoll  

Det görs en återkoppling angående punkt 7. Information om planeringen med skåp i 

tentasalar. Fastighetsavdelningen har skriftligen framfört att studenters 

mobiltelefoner ska vara avstängda när de låses in i skåpen. Om detta skull missas och 

telefonen ringer blir det inga andra konsekvenser än att studenten uppmanas att 

omedelbart stänga av mobilen. När studenterna anländer till en tenta uppmanas de av 

tentamensvärdarna att stänga av sina mobiler och placera dessa på anvisad plats. I 

skrivsalarna gäller att studenten ska förvara sina mobiler, smartwatch eller 

motsvarande avstängda/tyst läge i de nu befintliga låsbara skåpen under tiden de 

skriver tentan. Skåplåsen låses och öppnas av studenten med valfri personligt kort 

(bankomatkort, id-kort, passerkort eller motsvarande). Samma kort som använts vid 

låsning använder sedan för att låsa upp skåpet. Vid problem med att låsa upp skåpen 

kallas väktare som har ett masterkort för att öppna och nollställa skåplåset och som 

tillsammans med en tentamensvärd kontrollerar att studenten har kod för att öppna 

mobilen för att försäkra om att det är rätt ägare. Värdarna kontrollerar efter avslutat 

tentamenstillfälle att inget har glömts kvar i skåpen. Skulle så vara fallet lämnas detta 

till hittegods på Servicecenter Södra.   
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§    5 Studenthälsans arbetssätt 

Ingemar Dahlgren informerar att ett nytt arbetssätt har införts vid Studenthälsan med 

kontakteam gentemot institutionerna. Kontaktteamen består av tre medarbetare: en 

företagssköterska, en psykolog och en kurator. Kontakteamen ska fungera som en 

länk mellan institutionen och Studenthälsan och ge stöd i studiemiljöfrågor. Följande 

adress deras är deras funktionsmejl studenthalsan-suteamet@su.se. 

Studenthälsan har varit i kontakt med studentkåren och informerat om det nya 

arbetssättet. Studentkåren framför att det är ett problem att det generellt finns en liten 

kännedom om Studenthälsan bland studenter. Detta är särskilt problematiskt för 

studenter som pluggar på distans. En aspekt som tas upp på mötet är synlighet på 

webben. 

§    6 Verksamheten vårterminen 2021 

Eino informerar att den 8 oktober kom ett rektorsbeslut med anledning av 

coronaviruset om planering av verksamheten vårterminen 2021. Beslutet innebär att 

detaljerad planering för undervisningen under vårterminen görs av institutionerna. I 

dagsläget finns funderingar kring möjligheten att examinera för större grupper på 

plats med adekvat distans. Studentkåren understryker att det är viktigt att det finns 

studieplatser på campus även om en institution enbart har onlineundervisning. 

§    7 Systematiskt lika villkorsarbete – diskrimineringsgrunden 

”kön” 

Utskottet delas upp i två grupper där underlaget diskuteras. Vid en genomgång 

framförs att de olika exempel är användbara på vår verksamhet. Det efterfrågades 

förtydliganden kring begreppet ”chef”. Området kurslitteratur framförs som 

intressant att undersöka ur perspektivet kön, framförallt vad gäller manliga/kvinnliga 

författare men även innehåll kan granskas. Det förs även en diskussion kring ansvaret 

på lokal respektive central nivå. Synpunkterna tas omhand och utskottet ska 

återkomma till andra diskrimineringsgrunder framöver. 

§    8 Kommande möten 

- 10 december, 2020, kl 13-15 – AM-utskottet 

- 15 december, 2020, kl 13-15 – US-utskottet 

- 16 februari, 2021, kl 10-12 – AM-utskottet 

- 24 februari, 2021, kl 10-12 – US-utskottet 

- 26 maj, 2021, kl 10-12 – AM-utskottet 

- 2 juni, 2021, kl 10-12 – US-utskottet 

- 22 september, 2021, kl 9-12 - RALV 

 

Mötet avslutas. 
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Vid protokollet: 

Parasto Rosencrantz 

 

Justeras: 

Eino Örnfeldt Sofia Holmdahl 

 


