Möte Studentrådet SthlmUP
2017-09-18, kl 12:00 – 13:00
Plats: Bojan
Ordförande: Patrik Millestu
Vice Ordförande: Linn Åkerlund
Lunchmöte på Bojan. Studentrådet bjuder på fika.
Närvarande: Patrik Millestu, Linn Åkerlund, Celia Ahlström Söderling, lihini Wijesinghe, Julia
Rebecca Rosén, Julia Lindstedt, Sophia Appelbom (PYR), Ramona Hedqvist (PYR)
Dagordning:
1. Mötet öppnas.
- Presentation av de närvarande och snabb genomgång av rådets funktion.
2. Protokollförare väljs.
- Linn Åkerlund protokollför utbildningsrådets möte
- Beslut beviljas
3. Grupprepresentanter/roller.
- lihini Wijesinghe väljs som studentrepresentant för T1 (HT17)
- Julia Rebecca Rosén väljs som studentrepresentant för T1 (HT17)
- Julia Lindstedt väljs som studentrådets representant i institutionsstyrelsen (IS) för
sociologen.
- Celia väljs som studentrådets representant i institutionsstyrelsen (IS) för psykologen
Beslut beviljas
4. Rekrytering till rådet.
- Fortfarande svårt att hitta representanter från T6
5. Studentrespons.
Trello: Här skall den kvalitativa responsen för varje kurs ges. Denna går att ge löpande i trello
eller genomföra i slutet av kursen. Glöm inte att fånga in de olika synpunkter som finns.
Tipps är att hålla koll på sin facebookgrupp där en del kan komma fam.
&frankly: Här skall vi kunna göra mer kvalitativa analyser. Vi behöver dock utveckla
konceptet ytterligare då vi inte till fulla använder dess potential idag. Mer info kommer
senare.
6. Vårt arbete i Ledningsgruppen.

Se bifogad fil. Följande punkter diskuterades extra:
 Det har varit vissa problem på psykologen både gällande vikarier i
personlighetspsykologin i T1.
- Detta är ett exempel på när vikarier inte får tillräcklig stöttning och elever känner
osäkerhet. Detta ledde till att vikarien behövde ändra sin uppfattning flera gånger
under kursen och upprörd stämning uppstod i klassen. Detta har diskuterats i
ledningsgruppen där vi kom fram till att eleverna måste visa mer hänsyn för
vikarier och att psykologen skall försöka göra annorlunda nästa gång.
 Det finns en rädsla för att göra fel bland studenterna på PAO som tydliggörs när vi
slussas mellan olika institutioner med olika kultur. Viktigt att vi på PAO lär oss
hantera dessa skillnader.
samt
Diskussion om läshänvisningarnas vara eller icke vara samt utformning. Ju
tydligare läshänvisningar ju mer förvirrade studenter. Vi har föreslagit att det
viktigaste är att lärarna är tydliga med vad dom har tänkt, inte att alla tänker lika.
Uppföljning bör ske löpande.
- Detta har varit en stor del av vårens ledningsgruppsmöten och en viktig fråga för
oss i ledningsgruppen. Om vi skall utgå från att pedagogens teorier stämmer så är
det i misslyckandena som man lär vilket gör dagens läge skadligt för lärandet på
programmet. För att komma till rätta med detta så bör vi säkerställa att lärarna är
tydliga med att detta är fallet. Kanske även ha någon typ av seminarie kring det
hela. Vår uppfattning är iaf att det viktiga är inte att läsanvisningarna eller
uppläggen är lika utan att skillnaderna kommuniceras och diskuteras mellan
lärare och elever. Det diskuterades även kring att vi på något sätt skulle kunna
hjälpa till med den kommunikationen.
 Möjligen TXP inom kursen Personalarbete som del av personalutveckling där det är
en ny ansvarig lärare som idag sitter med ett utvecklingsarbete. Vad säger
samordnare?
- Annelie Öljarstrand i kursen löneutveckling har huvudansvar.
- Vi hoppas att Erika Falkenström, som kommer anställas på ett vikarierande
lektorskap, kommer vilja hjälpa till med detta arbete. Hon har en bakgrund
som konsult och kan därför med fördel gärna vara delaktig i processen.
- Möjligen någon typ av integrering till hösten.
- Ett samarbete vi har där vi får besöka deras frukostar samtidigt som de vill få
besöka skolan och berätta om deras synsätt på lärande, reflektion, ansvar och
den ”självdrivande medarbetaren”. lihini Wijesinghe och Julia Rebecca Rosén
kanske kan gå på nästa frukost.
7. Ekonomi.
- Sociologen, pedagogen och psykologen samsas om 15000 kr (7500 kr/termin) som vi kan
söka, en gemensam ansökan för alla tre. Budget ska vara klart 2 juni. Ekonomiskt förslag
skall läggas ut i gruppen på facebook så att alla kan komma med förslag och input

- 3000 kr till kickoff, 4000 kr till ämnesval är exempel
- Patrik ansöker om 500 kr i bidrag från Kåren riktade till studentråd för finansiering av fika
till dessa möten.
8. Vårt arbete i Institutionsstyrelserna.
- Första mötet på pedagogen: Mycket bra ekonomi, de anställer nya lektorer

9. Rapport från Jämlikhetsnätverket och Studiemiljönätverket.
10. Rapport från Fakultetsrådet.
Borderläggs
11. Hemsidan (respons på responsen).
Borderläggs.
12. Planerat för våren/hösten.
- Assessio personlighetstest 11, 14, 15 November -spikat
- Cut-e möjligen december
- Möjligen ”Vad hände sen” i kombination med terminsval? Borde prioriteras!! Terminsval
sker v. 45.
- Övriga tankar?
- Ska vi ha Digital HR? Lättare att boka in på våren men intresse från föreläsare har visats så
kan lätt genomföras i höst.

13. Övrigt
-

Frågor kring valbara kurser på psykologen. Tas med till institutionsrådsstyrelsemötet.
Se PYR´s protokoll för mer info.
Mer klarhet kring varför läsanvisningarna finns och mindre fokus kring vad som ska
läsas.
Rädslan kring att göra fel är stark bland studenter. Vi kanske kan förmedla hur de
olika institutionerna lägger upp sitt arbete
En diskussion kring olika möjligheter att driva frågor kopplade till jämställdhet och
inkluderande språkbruk diskuterades. Vi skall jobba för att tillsätta våra platser i
jämlikhetsnätverket samt studiemiljörådet. Utöver det skall vi även undersöka olika
mer informella sätt att påverka utbildningen i nämnd riktning.

14. Mötet avslutas.

Roller:
Ordförande: Patrik Millestu
Vice Ordförande: Linn Åkerlund
Ekonomiansvarig: Joakim Egnér Lin
Projektledare: Celia Ahlström Söderling
HT17:Julia Rosén, Lihini Wijesinghe
VT17: Albert Bengtsson, Erika Thorslund
HT16: Johanna Blomberg Lindqvist & Linn Åkerlund
VT16: Liam Salmander & Johanna Göthe
HT15: Thomasine Grönstedt, (Pedagogen) Julia Lindstedt ( Sociologen ), Celia Ahlström
Söderling (Psykologen)
VT15: ?
Master HT16: Agnes Haubitz Fockström och Sophia Appelbom
Master VT17:
Studiemiljöombud:
Jämlikhetsombud:
Representant Fakultetsrådet:?
Representant IS Pedagogen: Linn Åkerlund
Representant Suppleant IS Psykologen: Johanna Blomberg Lindqvist
Representant IS Sociologen: Julia Lindstedt
Suppleant IS: Agnes Haubitz Fockström

