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Protokoll 
Datum: 2012-05-04 

Tid: kl. 12.10 - 13.50 

Lokal: glasrummet (Studentkårens lokal) 

Närvarande:   

Alona Anderberg Svenska som andraspråk  

Jennifer Larsén Svenska, kandidatkurs  

Johanna Lundin studiebevakare, Humanistiska fakulteten  

Olof Pettersson Svenska, magisterkurs  

Anna Wallgren Svenska, kandidatkurs  

 

 

§ 1. Mötet öppnades kl. 12.10 och inleddes med en kort namnrunda och upptagande av närvaro. 

  

§ 2. Val av mötesfunktionärer 

2a. Mötesordförande: Olof Pettersson 

2b. Mötessekreterare: Jennifer Larsén 

2c. Justerare:  Anna Wallgren 

2d. Adjungerad: Johanna Lundin (studiebevakare, Humanistiska fakulteten)  

 

§ 3. Mötets behöriga utlysande 

Mötet godkände utlysningen. Kallelse har skett genom bland annat: affischering, institutionens 

hemsida, kurssajter och e-post på Mondo och e-postutskick till delar av personalen på inst.  

 

§ 4. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkändes efter omflyttning av ”Eventuell information från Studentkåren 

(Johanna Lundin, studiebevakare)” från §7 till §5. Efter ändringen godkändes dagordningen i sin 

helhet.  
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§ 5. Eventuell information från Studentkåren (Johanna Lundin, studiebevakare) 

Föredragande av Johanna Lundin (studiebevakare): 

 Terminen närmar sig sitt slut och frågan om Studentrådet NÄR kommer att hinna ha 

ytterligare ett möte innan terminens slut lyftes. Studentrådet beslutade att ett möte till ska 

äga rum innan terminens slut. Johanna kommer då dit för att inhämta namn och 

uppgifter på NÄR:s kontaktperson.  

 Verksamhetsbidraget har ännu inte kommit till Olof Pettersons konto. Johanna ska 

undersöka detta och återkomma.  

 Intyg för arbetet i Studentrådet kan ges av Studentkåren vid terminens slut för den som är 

intresserad.  

 Det finns fortfarande aktivitetsbidragspengar att söka för vt 2012, max 1000 kr/aktivitet.  

 

§ 6. Föregående protokoll  

6.a. Olof meddelade att verksamhetsbidrag (från Studentkåren) ännu inte har kommit.  

6.b. Anna meddelade att det planerade mötet med studierektorn (Judith Chrystal) kommer att äga 

rum den 4 maj klockan 14.00. Anna återkommer med information.  

 

§ 7. Rapporter och meddelanden 

Anna var närvarande vid förra mötet med kursplaneutskottet, KPU 24/4. Granskning av 

kursplaner och betygskriterier i förhållande till lärandemålen samt diskussion kring 

litteraturmängd genomfördes. En del litteratur ska inte läsas i sin helhet utan snarare delvis eller 

som stöd, därför kan antalet sidor kurslitteratur variera mellan olika kurser. Anna var även 

imponerad av det noggranna arbetet och ansåg att det är viktigt att ha en studentrepresentant i 

kursplaneutskottet. Anna meddelade att det inte fanns möjlighet att ta upp Studentrådets fråga 

angående textmängd på hemtentor (konsekvens för betyg), men ska försöka ta upp detta med 

Judith Chrystal alternativt på nästa kursplaneutskottmöte. Mötet hann inte gå igenom allt material 

och kommer att fortsätta granskningen den 30 maj.  
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§ 8. Diskussionsfrågor 

8a. Info angående handlingsplan för arbetsmiljöarbetet (uppföljning från IS) 

Anna sände e-post till Johanna Lundin som sedan vidarebefogade detta till påverkanssekreteraren 

på Studentkåren. Det finns inte någon lagstiftning som säger att studenter ska finnas omnämnda i 

handlingsplanen utan bara att de ska delta i arbetet. Beslut: Studentrådet ska granska 

institutionens handlingsplan och komma med ev. ändringsförslag (tillägg om studenter). 

 

8b. Rekrytering av studenter till studentrådet/ 8c. Introduktion till institutionen och universitet 

Föredragande av Alona och Anna som närvarade vid Studentkårens utbildning om rekrytering till 

studentråd den 19 april. Minnesanteckningar från denna utbildning har skickats ut bland 

studentrådets medlemmar innan dagens möte. Flera förslag togs upp på utbildningen som 

exempelvis att trycka t-shirtar och anordna aktiviteter. Frågan om vilken roll studentrådet 

respektive lingonord har lyftes. Förslag: Gemensamma projekt mellan studentrådet och 

lingonord. I övrigt har lingonord och NÄR genomfört flera av de förslag som togs upp under 

utbildningen, men på grund av Gula villans ombyggnation och tidsbrist i lingonords ledning har 

verksamheten inte kommit igång ordentligt än.  

 

Förslag: 

 Information på institutionen om att man kan kontakta Studentrådet om man har åsikter 

om sin utbildning. På så sätt kommer åsikterna fram även om studenten inte vill engagera 

sig i Studentrådet. 

 En 4-stegsmodell: 

1. Före terminsstart: Studentrådsmöte, för att boka datum för nästa möte (tredje 

terminsveckan) och söka aktivitetsbidrag (om det inte krävs att det görs tidigare).  

2. Under första veckan på terminen: Kort presentation av studentrådet vid 

introduktionsföreläsningarna på institutionen. 

3. Under andra veckan på terminen: Besök på seminarium och pausfika för 

studenterna tillsammans med studentrådet. 

4. Under tredje veckan på terminen: Studentrådsmöte.  
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 Mer kommersiellt arbete. Studentrådets logga tryckt på produkter som kan delas ut till 

studenter. Bra för att känna igen andra studenter från institutionen samt göra reklam för 

studentrådet. Förslagsvis: pennor, block, matlådor, tygkassar. Uppdrag: Alona ska försöka 

få en offert på olika produkter inklusive tryck samt försöka uppdatera loggans färg.  

 Fler studentfikor och gärna tidigt in på terminen.  

 

8c. Arbetslivsanknytning 

Frågor från Annika Carlsson (Studentkåren) har skickats till Studentrådet: Hur ser 

arbetslivsanknytningen ut? Vad är bra arbetslivsanknytning? Olof skickade ett förslag till svar för 

kommentarer till övriga i rådet via e-post, att språkkonsultprogrammet bland annat har 

studiebesök på Språkrådet samt Terminologicentrum, en auskultation samt praktik och 

examensarbete med möjlig arbetslivsanknytning. Praktisk svenska har åtminstone tidigare 

terminer haft ett par gästföreläsare och Olof trodde att kandidatprogrammet 

Arbetslivskommunikation har praktik. De som läser lärarprogrammet har VFU och allmänt så 

hålls en rad konferenser och liknande på SU. Studentrådet önskar mer av detta och dessutom mer 

reklam för sådana konferenser. Vi ska sammanställa denna redogörelse och våra idéer och skicka 

till Annika. Uppdrag: Olof skickar sammanställningen (om arbetslivsanknytning) till Annika 

Carlsson. 

 

8d. Kommunikation 

Jennifer och Alona gavs behörighet till Studenrådets sida på Mondo. Vidare diskuterades om 

Studentrådet ska aktivera sin sida på Studentkårens hemsida. Studentrådet var positiva och Anna 

fick i uppdrag att be om inloggning. Dessutom talades det om att starta en facebooksida för 

Studentkåren, men ambitionen för det fanns inte för tillfället i Studenrådet.  

 

8e. Workshop/Studentträff/Studentdriven studieverkstad 

Studentrådet beslutade att workshopen ska starta nästa termin samt att utformning, namn och 

genomförande ska diskuteras under nästa möte. Syftet är att det ska bli ett typ av informellt 

mentorskap där studenter kan hjälpa varandra med sina studier och uppsatser.  
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8f. Eventuella studenträttsliga frågor 

En student tog upp att det tidigare förekommit examinationer där det saknats tydliga 

instruktioner samt att uppgiften innehållit svåra och känsliga delar. Studenten skulle på egen hand 

samla in material från en särskild typ av informant (en viss typ av språkbrukare) för att sedan 

analysera detta. För många av kursdeltagarna var det svårt att hitta en lämplig informant och för 

andra blev situationen känslig.  

 

§ 9. Fyllnadsval av poster 

Inga poster tillsattes. Posterna studerandeskyddsombud (ordinarie) samt jämställdhetsombud 

(ordinarie) är fortfarande vakanta.   

 

§ 10. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§ 11. Nästa möte 

Frukostmöte, tisdagen den 22 maj kl. 9.00 - 10.30, i sal D521.  

 

§ 12. Mötet avslutades kl. 13.50.  

 

 

Vid protokollet 

 

 

_______________________________ ________________________________ 

Jennifer Larsén (mötessekreterare) Anna Wallgren (justerare) 
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Lista över förslag, uppdrag och beslut från mötet 2012-05-04 

FÖRSLAG 

 Gemensamma projekt mellan Studentrådet och lingonord. 

 Information på institutionen om att man kan kontakta Studentrådet om man har åsikter 

om sin utbildning. På så sätt kommer åsikterna fram även om studenten inte vill engagera 

sig i Studentrådet. 

 En 4-stegsmodell: 

1. Före terminsstart: Studentrådsmöte, för att boka datum för nästa möte (tredje 

terminsveckan) och söka aktivitetsbidrag (om det inte krävs att det görs tidigare).  

2. Under första veckan på terminen: Kort presentation av studentrådet vid 

introduktionsföreläsningarna på institutionen. 

3. Under andra veckan på terminen: Besök på seminarium och pausfika för 

studenterna tillsammans med studentrådet. 

4. Under tredje veckan på terminen: Studentrådsmöte.  

 Mer kommersiellt arbete. Studentrådets logga tryckt på produkter som kan delas ut till 

studenter. Bra för att känna igen andra studenter från institutionen samt göra reklam för 

studentrådet. Förslagsvis: pennor, block, matlådor, tygkassar. Uppdrag: Alona ska försöka 

få en offert på olika produkter inklusive tryck samt försöka uppdatera loggans färg.  

 Fler studentfikor och gärna tidigt in på terminen.  

UPPDRAG 

 Alona ska ta fram en offert på olika profilprodukter samt försöka uppdatera loggans färg. 

 Olof ska skicka över Studentrådets logga till Alona. 

    Olof skickar sammanställningen (om arbetslivsanknytning) till Annika Carlsson. 

 Anna ska kontakta Studentkåren och be om inloggningsuppgifter till SUS:s hemsida. 

BESLUT  

 Studentrådet ska granska handlingsplanen för arbetsmiljöarbetet på institutionens och 

komma med ev. ändringsförslag (tillägg om studenter). 


