Protokoll studentrådsmöte PAO-programmet Stockholms Universitets Studentråd,
Studenthuset 2017-03-02.
Närvarande: Patrik, Erica, Linn, Beatrice
Dagordning:
1. Mötet öppnas.
08:05
2. Protokollförare väljs.
- Vice ordförande protokollför utbildningsrådets möte
Beslut: Beviljas
3. Grupprepresentanter/roller.
- Rollerna har uppdaterats i trello.
4. Rekrytering till rådet.
- T5 behöver klassrepresentanter
Vi kommer framför alt behöva i T5 psy., Stora förändringar behöver input.
- T6 Sociologen saknar representant
-Behöver ny representant i jämställdhetsrådet
5. Studentrespons.
- Patrik och Erica påminner ca 2 v innan ledningsgruppsmötet
6. Ekonomi.
- Vi skall sätta en budget för vårt event (vad hände sen, alumn, inriktningar, c-Uppsats) vecka 45 som
sedan skall tas upp med ledningsgruppen för att sedan vidarebefordra till IS. De olika institutionerna
delar sedan på summan.
Skulle kunna schemaläga så att T4 kan ha tomt schema på morgonen därefter. Inte föreläsning på
morgonen. Kanske även ha med et fackförbund som pratar om ingångslöner etc.
Input: mentornätverkt kan vara bra att yppa för t4 också – de funderar på att öppna upp för föler
terminer.
7. Vårt arbete i Ledningsgruppen.
- Läsanvisningars noggrannhet
Precisa läsanvisningar leder till mycket mer frågor än avsaknad av hänvisningar och kan därför verka
förvirrande. Sociologen har provat.
Näringslivet uppskattar att vi kan sålla i text.
Psykologen är värst när det gäller otydliga hänvisningar.

Ledningsgruppen skall prata med ansvariga lärare för att förtydliga till eleverna hur dom tänkt med
läshänvisningarna.
- TXP böckerna
Vi behöver förhålla oss till konsulter eftersom vi kommer upphandla sådant. Kanske implementeras i
lönekursen.
- Mail till utbildning@sthlmup.se
Ansvariga lärare skall ha möjlighet att höra av sig direkt till oss och vi till dom.
- Psykologkritiken
Stora förändringar är på gång och Erik skall prata kultur mellan lärare på psykologen.
- Tak på inriktningarna. Stark kritisk inställning till att begränsa möjligheten att välja inriktning.
Kommer leda till avhopp och missnöje tänker studentrepresentanterna. Psykologens problem har
inte med studenterna att göra - de får lösa sina arbetsmiljöproblem för att locka studenterna.
Rådet tycker det verkar bättre att attrahera studenter till de andra inriktningarna genom att öppna
upp för utlandsstudier på mer än pedagogen. Skulle göra inritningarna mer likartade.
- Sänka intaget till 50 pers/termin. 60-65 per termin skulle vara en acceptabel intagning. Annars blir
det elitistiskt. Det måste finnas vanliga människor. De bör hålla koll på intagningskraven så att dessa
är humana.
- Studieuppehåll och tillgodoräkning. – Det skall redovisas för gemensamma regler på PAO hemsidan
samt skapas gemensam blanketter för avbrott och tillgodoräknande.
8. Vårt arbete i Institutionsstyrelserna.
- Sociologiska inst – ny kurslitteratur i Personalarbete
- Psykologen har organiserat sig och vår plats i psykologiska institutionen är enbart en suppleantplats
vilket kan komma att minska vår närvaro där.
9. Rapport från Jämlikhetsnätverket och Studiemiljönätverket.
- Ingen information från nätverken oresenterades
10. Rapport från Fakultetsrådet.
- Lokaler
11. Hemsidan (respons på responsen).
- Informera om att responsen finns på hemsidan.
12. Planerat för våren
- HR system
4 April
13. Övrigt

Kan använda &frankly för att fråga om svårigheten med engelsk litteratur. Den akademisk engelskan
kan vara svår för svenska gymnasieelever är vana vid. Saknar vissa verktyg för att arbeta med den
men en bra och viktig utmaning.
Digital HR kl 13 den 4 april. Fråga Celia hur mycket stöd som behövs. Bea och Patrik kan hjälpa till
under dagen.
Asessio personlighetstester förslag 22-23 april
C-uppsatsämnen 21/3 (t6 berättar om sina ämnen för t4). Kl 10. Lokal?
Cut-e nästa tillfälle 9/3 – därefter ska vi skicka ut en utvärdering
Uppvisning av &frankly

14. Mötet avslutas.
10:00
Bilaga 1:
Representanter och roller Studentrådet SthlmUP VT2017.
Ordförande: Patrik Millestu
Vice Ordförande: Erica Magnell Enocksson
Ekonomiansvarig: Joakim Egnér Lin
Projektledare: Celia Ahlström Söderling (från december 2016)
VT17: Erika Thorslund & Albert Bengtsson
HT16: Johanna Blomberg Lindqvist & Linn Åkerlund
VT16: Liam Salmander & Johanna Göthe
HT15: Alexandra Norr & Thomasine Grönstedt
VT15 Pedagogik: Vakant
VT15 Psykologi: Vakant
VT15 Sociologi: Vakant
HT14 Pedagogik: Beatrice Kantén & Louisa Bahr
HT14 Psykologi: Sofia Riise
HT14 Sociologi: Vakant
Master HT16: Agnes Haubitz Fockström och Sophia Appelbom
Master HT15: Vakant.
Studiemiljöombud: Jennie Ängsås
Jämlikhetsombud: Vakant
Representant Fakultetsrådet: Erica Magnell Enocksson

Representant IS Pedagogen: Linn Åkerlund
Supleant IS Psykologen: Johanna Blomberg
Representant IS Sociologen: Erica Magnell Enocksson
Representant suppleant Institutionsstyrelserna: Agnes Haubitz Fockström (föreslagen)

