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PROTOKOLL
S TUDIERÅDET DEN 12 APRIL

Närvarande
Caroline Edwall
Olivia Möller
Alexandra Eriksson
Andreas Skjöldebrand
Anna Liliebäck
Anna Nilsson
Arvid Bertilsson
Jennifer Andersson
Michaela Larsson
Sanna Lundgren
Agnes Emborg

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot – närvarande från p. 7
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Studiebevakare

Frånvarande
Jakob Hambert
Ebba Hamrin
Ibrahim Ibrahim
Sophia Södergård

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

1.   Mötets öppnande
Caroline Edwall öppnar mötet kl. 17:35.
2.   Val av justerare
Förslag: Jennifer Andersson
Studierådet beslutar
Att välja Jennifer Andersson till justerare
3.   Val av mötesobservatör
Förslag: Arvid Bertilsson
Studierådet beslutar
Att välja Arvid Bertilsson
4.   Adjungeringar
-  
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5.   Godkännande av kallelse
Studierådet beslutar
Att godkänna kallelsen.
6.   Fastställande av dagordning
Studierådet beslutar
Att fastställa dagordningen.
7.   Meddelanderapporter
Vice ordförande meddelar
Senaste veckorna har jag först tagit paus för att skriva PM. Sen har jag, tillsammans med
studieförbättrandegruppen anordnat PM-kvällen och startat igång omröstningen till ”Årets
lärare”. PM-kvällen blev lyckad och det kom många T1:or. Vi ser också ut att ha fått in en
del röster till Årets lärare redan. Utöver det har jag gjort iordning ett schema för att stå
utanför föreläsningar och fått godkänt för det. Jag har också börjat arbeta lite med att se
över vilken information som saknas från Studierådets håll på hemsidan och även fört in
olika event samt sett över att våra mötestider stämmer. Slutligen har jag skrivit ihop ett
mail angående utbildningsdagen tillsammans med Anna Liliebäck.
Ordförande meddelar
Sedan senaste mötet har jag lagt ner mycket tid på förberedelserna inför eventet Med
vilken rätt – ett event om arbetsmiljö som vi anordnar den 16 april tillsammans med
FEMJUR Jag har även varit på styrelsemöte och deltog på PM-kvällen. Jag har även
skrivit en proposition om namnbyte hela utskottet från Studierådet till Studieutskottet som
kommer läggas fram på stämman i april.
Studiebevakaren meddelar
Strax efter påsk var jag på Gotland för kårsamverkansmöte. Där diskuterades frågan om
kårlandskapets och kårsamverkans framtid, vilket kommer vara en fortsatt diskussion
under resten av våren och hösten. Kommande Studierådet kommer behöva vara aktiv i
frågan som är viktig och intressant samt kommer påverka framförallt JF till stor del.
8.   Protokollföring av tagna PC-beslut
-  
9.   Stressenkät
Föredragande: Anna Nilsson, Sanna Lundgren
Anna Nilsson och Sanna Lundgren föredrar förslaget till stressenkät. Studierådet
diskuterar enkäten och anser att enkäten är mycket bra utformad.
Studierådet beslutar
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Att uppdra åt Anna Nilsson och Sanna Lundgren att publicera stressenkäten.
10.  Internationella studenter - enkät från regeringskansliet
Föredragande: Caroline Edwall
Internationaliseringsutredningen kommer inför sitt andra betänkande att titta närmare på
förutsättningarna för inresande studenter att delta i studentinflytandet. Som en del till
underlaget skickar utredningen därför ut en enkät till samtliga student- och doktorandkårer
där ni ges möjlighet att berätta om vad som fungerar bra idag och vad som skulle kunna
fungera bättre.
Studierådet diskuterar innehållet i enkäten och vem som ska svara på den. På grund av
enkätens karaktär anser Studierådet att ordförande och studiebevakaren bör svara på
enkäten.
Studierådet beslutar
Att uppdra åt Caroline Edwall och Agnes Emborg att svara på enkäten för Studierådets
räkning.
11.  Datum för Studierådsmöte
Föredragande: Caroline Edwall
Som en konsekvens av att studierådsmötet flyttades från den 5 april till den 12 april bör
även kommande studierådsmöte flyttas från den 26 april till den 3 maj för att behålla
ordningen att möte sker var tredje vecka.
Studierådet beslutar
Att flytta Studierådsmötet från 26 april till 3 maj.
12.  Informera om Studierådet utanför föreläsningar
Föredragande: Olivia Möller
Nästa vecka, v. 16, har vi fått godkänt att stå utanför föreläsningar och informera om
Studierådet. Schema för när och var kommer komma ut under torsdagen. Punkten är till
för att planera och diskutera vad vi vill nå ut med för information till studenterna och hur.
Studierådet diskuterar vilken information som bör spridas till studenterna vid
föreläsningarna samt vilken strategi som bör användas vid marknadsföring.
Studierådet lämnar punkten.
13.  Överlämningar
Föredragande: Caroline Edwall
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Caroline Edwall funderar över strategin kring Studierådets kommande överlämningar till
kommande Studieråd. Varje ledamot ska skriva en överlämning för respektive uppdrag
som tilldelats från Studierådet, exempelvis skyddsombud.
Studierådet lämnar punkten.
14.  Årets lärare
Föredragande: Olivia Möller
Olivia Möller informerar om processen kring årets lärare samt vikten av marknadsföring
och spridning av informationen om omröstningen.
Studierådet lämnar punkten.
15.  Praktik
Föredragande: Caroline Edwall, Agnes Emborg
Under senaste mötet med utbildningsutskottet diskuterades möjligheten till praktik,
praktikkurser och att kombinera praktik med examensarbete. En del gjorde klart för oss att
praktik inte var något som fakulteten borde underlätta, uppmuntra till och stötta
studenterna i som det ser ut idag. Flera ledamöter hade andra åsikter och det blev en hetsig
diskussion om praktik.
Studierådet diskuterar informationen som framkom under utbildningsutskottet.
Studierådet diskuterar att ett projekt kring praktikplatser om möjligt bör drivas under
kommande terminer.
16.  Bevakningslista - uppdatering och uppföljning
Studierådet går igenom och uppdaterar bevakningslistan.
17.  Övriga ärenden
18.  Mötets avslutande
Caroline Edwall avslutar mötet kl. 18:48.

__________________________
Caroline Edwall
Ordförande
Epost, webb
ordf@jf-uppsala.se
www.jf-uppsala.se

_____________________________
Jennifer Andersson
Justerare
Telefon
0700908673

Adress
Övre Slottsgatan 3
753 10 Uppsala

