Möte med Studentrådet SthlmUP
2018-04-25
Plats: Konferensrummet Bojan
Närvarande: Julia Rosén, Sarah Kilic, Linnea Bjäräng, Sophia Appelblom, Agnes Fockström
Haubitz
1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, sekreterare & justerare
a. Mötesordförande: Julia Rosén
b. Sekreterare: Linnea Bjäräng
c. Justerare: Julia Rosén
3. Check-in
a. PYR - fristående utskott till PÄR
i.
Kommer ha kvar sin plats på institutionsstyrelsen
b. M-riks – för masterprogrammet
4. Grupprepresentanter
a. Mall för kursutvärderingar
i.
Använd ett drivedokument som man kan fylla i genom hela terminen
ii.
Länken ligger i klassgruppen på facebook
iii.
Fördel – lättillgängligt
iv.
Ska göra det enkelt för varje representant att sammanställa
1. Ska finnas en klar mall
2. Mappar på drive
3. “Snälla håll god ton i utvärderingen, skriv konstruktivt”
b. Vilka representanter finns för varje termin?
i.
Oklart vem som är representant
ii.
Gå in på trello, fråga vilka som är representanter och ge dem en vecka
att höra av sig, annars tas de bort.
c. Diskutera valet av representanter, hur ska vi hitta dem?
i.
De som står på listan som inte är representanter, ska de tas bort?
1. Prata med andra utskott och luska vem som skulle vara
intresserad
2. Hör av sig en vecka innan man tar bort, men rensar
ii.
Handval
iii.
Prata mer öppet för de nya terminerna
iv.
Instagram
v.
Gå ut i klasserna
1. Vi går ut med information kring vad det innebär att engagera
sig
2. Prata om studiemiljö- och jämlikhetsnätverket
3. Det är väldigt kravlöst

vi.

Masterprogrammet
1. Prata på deras första föreläsning och presentera SthlmUP

5. Institutionsstyrelsen
a. Vad gör dom?
i.
Går vidare från ledningsgruppen vidare till institutionsstyrelsen och där
kan man mer påverka besluten
ii.
Högsta beslutande organ
iii.
En röst i sociologen
iv.
Oklart om det finns någon röst genom pedagogen
v.
Suppleant i psykologen
b. Nästa möte den 2a maj kl 13 på Sociologen
i.
Vem ska gå?
1. Julia Lindstedt kan inte
c. Representanter & suppleanter
i.
Onödigt med specifika suppleanter till enskilda institutioner, räcker
med flera så kan bara
ii.
Arvoderat som representant
1. 500 kr per möte
iii.
Går att föra fram röster genom psykologens representanter - Ramona
Hedqvist i dagsläget (tar examen nu)
1. Kolla vidare till hösten vem som kommer representera
iv.
Suppleanter
1. Patrik Millestu röstas in som suppleant för
institutionsstyrelserna
2. Ta vidare till styrelsen att rösta in alla för att ha fler möjligheter
6. Uppdrag i utskottet
a. Vice Ordförande
i.
Sarah Kilic röstas in som vice ordförande
b. Grupprepresentant för olika terminer
i.
HT17: Linnea Wohlin Ström & Sarah Kilic röstas in
c. Ombud till studiemiljö- & jämlikhetsnätverket
i.
Man kan vara ombud och ha andra roller i utskottet, om man vill
ii.
Julia är fortfarande skriven som jämlikhetsombud
iii.
Studiemiljöombud är vakant
iv.
Väldigt kravlös roll, men väldigt nyttig
d. Representant i fakultetsrådet
i.
Ingen representant i dagsläget
ii.
Sena kallelser
iii.
Prata med Celia vid frågetecken
7. Gamla frågor på Trello
a. Jobbhets
i.
“Man måste jobba parallellt med studierna för att få jobb efter examen”
ii.
Utifrån Camillas studier har många en uppfattning kring det här

b.

c.

d.

e.

1. De som bara vill ha ut en examen, inte lära sig för att lära sig
iii.
Vi måste agera utifrån att det finns en sån hets och det ska inte
förstärkas
1. Ta bort jobbannonser från PAO.su.se
a. Ska hänvisas till SthlmUPs hemsida
2. Lyfta in föreläsare från ex Academic Work senare i
utbildningen
3. Frågeformulär ska skickas ut med allmänna frågor med ex
stress, krav att jobba, prioritering av jobb osv
4. Prata om det i klassen tidigare i föreläsningarna i
psykologiterminen (socialpsykologin)
iv.
Näringslivsutskottet ska inte bidra till hetsen och vi samarbetar i detta.
Styrelsen ska diskutera detta vidare.
v.
Tanken att “man måste jobba för att få något efter examen” ska bort
Nätmobbning av lärarna på facebook
i.
Inget på facebook
ii.
Är det kritik så ta upp det i utvärderingen
Vad hände sen?
i.
Ta bort listan på namn
ii.
Många är intresserade av vad som händer efteråt
iii.
Eventuellt projekt
World Value Initiatives
i.
Dag som ev KTH anordnar
ii.
Arkiveras på trello
Bör vi ha utsedda koordinatorer till samarbetspartners? Ex till TxP, Assessio,
Sveriges HR-förening?
i.
Utsedda koordinatorer till samarbeten vore bra
ii.
Eventuellt något för vice ordförande att göra
1. Txp
2. Assessio
3. Sveriges HR-förening
4. Få kontakt med övriga HR-dagar i Sverige

8. Övriga frågor
a. Insparken
i.
Ta upp lite info kring vad det innebär att studera. Regler kring plagiat
osv.
b. Masterprogrammet i PAO
i.
Första föreläsningen, prata regler osv
1. Grupprepresentanter & viktigt med feedback
2. Certifieringsutbildningar osv
c. Prioriteringslista
i.
Vad ska vi göra och vad är viktigast?
ii.
Finns stort potential
d. Var är det viktigast att vara?
i.
Ledningsgruppsmötena

1. Prio för där går det att påverka direkt
ii.
Fakultetsrådet
iii.
Institutionsrådet
e. Diskussion kring ledningsmötet och vad som togs upp där
i.
Ta upp mer case under föreläsningarna, för att fall och
forskningsstudier ger stöd när man ska ge exempel från arbetslivet
f. Bjuda in masterstudenter till examensfesten
9. Tid för nästa möte
a. 21a maj kl 08.30
b. 22a maj kl 16.30
10. Mötet avslutas

Studentrådets representanter
Ordförande: Julia Rosén
Vice Ordförande: Sarah Kilic
Ekonomiansvarig: Jessica Kvint
Studiemiljöombud: Vakant
Jämlikhetsombud: Julia Rosén
Representant Fakultetsrådet: Vakant
Representant IS Pedagogen: Linn Åkerlund
Representant Suppleant IS Psykologen: Johanna Blomberg Lindqvist
Representant IS Sociologen: Julia Lindstedt
Suppleant IS: Agnes Haubitz Fockström
Klassrepresentanter:
VT18: Arij Azmarino
HT17: Linnea Wohlin Ström, Sarah Kilic
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)
Master HT16: Agnes Haubitz Fockström och Sophia Appelbom

