Möte Studentrådet SthlmUP
2017-11-22, kl 13-14
Plats: Bojan
Ordförande: Patrik Millestu
Vice Ordförande: Linn Åkerlund
Lunchmöte på Bojan. Studentrådet bjuder på fika.
Närvarande: Patrik Millestu, Linn Åkerlund, lihini Wijesinghe, Julia Rebecca Rosén, Julia
Lindstedt, Erica Magnell
Dagordning:
1. Mötet öppnas.
- Presentation av de närvarande och snabb genomgång av dagens punkter.
2. Protokollförare väljs.
- Linn Åkerlund protokollför utbildningsrådets möte
- Beslut beviljas
3. Grupprepresentanter/roller.

4. Rekrytering till rådet.

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.


Psykologiska institutionens hantering av handikapp.

6. Vårt arbete i Ledningsgruppen.
 Erik tar med sig responsen från T1 till psykologen för vidare behandling. Nånting vi
vill följa upp extra där?





Möjligen samläsning med ordinarie sociologprogrammet i T2 i framtiden. Det låter
intressant.
Korta vägen, Ett nytt initiativ i kursen Personalarbete. Mer info kommer.
Vi jobbar inte systematiskt och utvecklar inte grupparbetsformen på ett
tillfredställande sätt enligt mail till ledningsgruppen. Har vi några tankar och idéer om
detta?
- åtminstone ge uppgiften att reflektera över hur sin grupp var och sen kanske sin
egna under arbetets gång.
- Erica – vi fick tänka rent allmänt

7. Ekonomi.
Sociologen, pedagogen och psykologen samsas om 15000 kr (7500 kr/termin) som vi kan
söka. Ansökan skall först tas upp i ledningsgruppen och sen ut i IS.
 Det nya förslaget att med hjälp av IS pengarna kunna genomföra en workshop i
sammarbete med SthlmUP en gång per termin där vi diskuterar ett aktuellt och
viktigt ämne har fått klartecken hos SthlmUP´s styrelse. Tanken är alltså att vi arbetar
fram ett ämne inom Utbildningsutskottet som vi tycker är intressant och där ett brett
diskussionsunderlag har potential att möjliggöra bättre beslut gällande PAOprogrammets fortsatta utveckling. Se bilagor för förslag på ämnen.
 En budget skulle då kunna se ut som följer:
10 000 kr workshop (två gånger per termin)
1 000 kr för externa talare
1 000 kr för mat vid event.
2 000 kr för Digital HR event
1 000 kr för mindre kostnader som kan godkännas av ledningsgruppen löpande vid
behov
Vi tror att om Studentrådet SthlmUP och utbildningsutskottet genomför en workshop på
detta sätt så kan det öka intresset för utbildningsfrågor på programmet.
Ökar även tyngden för SthlmUP som förening.
Vi tror att kan ge ett bredare perspektiv för rådets påverkansarbete
8. Vårt arbete i Institutionsstyrelserna.
Pedagogen vill ha studenter till arbetsmiljörådet.
9. Rapport från Jämlikhetsnätverket och Studiemiljönätverket.
Med tanke på att vi diskuterade jämställdhet och inkluderande språkbruk sist så bör vi ta
detta i beaktning vid nästa möte.
Onsdag den 29 november 11.30–13.30, Studenthuset, Kårsalen
11.30–12.00 Mingel, gör din egen smörgås.
12.00–13.00 Linus och Malin, RFSU.
13.00–13.30 Anna och Nils knyter ihop säcken, SUS.
Anmälan via one.com mailen
10. Rapport från Fakultetsrådet.

Borderläggs
11. Hemsidan (respons på responsen).
Borderläggs.
12. Planerat för våren/hösten.
- Utbildningsutskottet skall som vanligt försöka hålla ett mindre case under kickoffen i
december.
13. Övrigt
-

Psykologen har röstat igenom förändringar som innebär att det endast är den sista
kursen som är valbar. Celia ordnar strålande kursrespons för de tre 7.5 hp kurser som
nu är obligatoriska.
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

