Möte med Utbildningsutskottet och studentrådet
Dagordning för möte måndag 11 maj 2020 kl. 15.30-16.30

Förslag till dagordning för möte med Utbildningsutskottet
Tid: Måndag den 11 maj klockan 15.30 – 16:30
Plats: Digitalt möte via zoom
Närvarande: Karin Murray, Nesrin Dawe, Emma Eurenius, Viktoria Orsén, Jenny Tuvesson, Vilma
Hargéus, Livija Bekkhus, Christofer Ebenholtz

1. Mötets öppnande 15:30
1. Val av mötesordförande: Emma Eurenius
2. Val av mötessekreterare: Karin Murray
3. Val av justerare: Nesrin Dawe
2. Godkännande av dagordning
Ja.
3. Check in - Namn, termin och hur mår alla?
4. Utbildningsutskottet
1. Lediga roller i utskottet:
a) Vice Ordförande
i. I rollen som Vice Ordförande stöttar du ordförande som ansvarar för projekt och
event anordnade av utskottet. Projekten är beroende av utskottets medlemmar, dessa
hjälper du till att motivera och stötta.
b) Ombud i studiemiljö-och jämlikhetsnätverket
i. Som ombud i studiemiljö- & jämlikhetsnätverket deltar du i ett antal träffar per
termin där du har möjligheten att prata med studenter från andra institutioner och
program om era upplevelser. Det är också ett perfekt tillfälle att knyta kontakter med
likasinnade från andra delar av universitetet och med studentkårens samordnare. Här
diskuteras förändring och utveckling i hög grad och det finns ingenting som är för
litet för nätverket!
Du väljer själv om du vill vara studiemiljöombud eller jämlikhetsombud, och
engagerar dig i de frågor som intresserar dig mest.
ii. Som studiemiljöombud fokuserar du mer på skolans ansvar att erbjuda en trygg
plats för oss studenter att studera och vistas i.
iii. I rollen som jämlikhetsombud har du chansen att bland annat diskutera de
maktstrukturer som syns på universitetet, genusfrågor, intersektionalitet och
mångfald.

Trots Corona är det fortfarande möten med nätverken, aktuellt att vara ett
ombud då det sker digitalt.

5. Information från projektledare
1. Viktoria och Jessica – Assessio och Aon (Cut-e)
a) Information
i. Utbildningen med Assessio hölls digitalt 28/4 med 19 deltagare och gick super.
Utbildningarna riktar sig till termin 4 och 5 i personlighets och
intelligenstester och är gratis för SthlmUP. Är alltid först till kvarn för anmälningarna
till utbildningarna.
Blev bra men blev lite kaos från början då den skulle hållits 7/4. Det blev lite
problem med kommunikationen i och med att det blev uppskjutet. Bra att göra en plan
från början ifall det händer igen. Funkade bra, mycket engagerade studenter, Assessio
var väldigt nöjda med oss. Vi borde absolut kontakta dem igen till nästa termin.
Aon kan inte tillhanda någon utbildning alls digitalt så vi måste vänta tills
Corona är över för den utbildningen. Eftersom vi bara fick hälften av deltagarna som
anmälde sig så kanske vi ska vänta till vårterminen och se om man kan fylla alla
platser då istället? Kan vara svårt att fylla platserna till Aon.
b) Diskussion
i)
Just nu är det inte så stort tryck på Aons utbildning utan mer på Assessio, då
kanske man tjänar på att “hoppa över” en termin för Aon. Nesrin tror inte att
det finns ett påskrivet avtal med någon av dem utan att vi hör av oss till dem
under varje termin inför planering om de är intresserade av att hålla
utbildningarna. Det blir så att man får börja med en utbildning för Aon och
sedan se hur trycket är, det kan vara onödigt att ha två utbildningar med Aon
under HT20.
Christofer Ebenholtz anslöt 15:46.
2. Nesrin - SHL OPQ/verify
a) Information
i)
SHL är ett företag som ska erbjuda sina utbildningar till oss. Ska hållas första
gången nu till hösten 2020. Förhoppningsvis blir det en fysisk utbildning.
Paula från SHL har Nesrin kontaktat för att se hur det ser ut framöver med
utbildningen till hösten. Nesrin kommer rodda med utbildningen första
gången. Livija och Christofer är välkomna på mötet med SHL då de varit
inblandade tidigare. SHL gör tester av olika slag.
b) Diskussion
3. Nesrin - Alumnikvällen
a) Information
i)
En kväll där vi bjuder in alumner då de kan prata om karriär och föreläsa för
nuvarande studenter. Tyvärr har vi ställt in den pga Corona. Nesrin, Jessica

Drugge och Priya Kaur som roddar detta. Det kommer hållas då samhället
tillåter det. Kommer kontakta de som var intresserade av att föreläsa och
fråga om de vill föreläsa längre fram. Ska gå Plus/minus på det eventet.
b) Diskussion
6. Samarbeten
1. HR föreningen
a. Ville sponsra med 2000kr. Tanken är att alumnikvällen inte ska kosta något och då
vill HR-föreningen skriva ett avtal där de sponsrar med 2000kr för ett event och då
skulle det vara under alumnikvällen då de är med.
b. 2000kr från varje institution är sökt till alumnikvällen i höst.
7. Diskussion - utbildningsutskottets verksamhet under påverkan av Covid-19
1. Information
a) Zoom-möte med studenter
i. Emma och Nesrin kommer hålla i ett zoom-möte med studenter om
distansundervisningen. Studenternas feedback ska sedan vidarebefordras till
ledningsgruppen under nästa möte i slutet av terminen.
Emma har skrivit ett inlägg idag till klassgrupperna och folk har hört av sig,
den informationen ska sedan föras vidare till ledningsgruppens nästa möte. Inte satt
datum för att prata med klasserna, sedan ska datum sättas med de som är intresserade
av att ge feedback. De som deltar ska få små goodie bags, Nesrin och Emma ska höra
av sig och se om det går att få lite sponsring till dem.
2. Diskussion/förslag
a) Digitala pluggstugor
i)
Hur ska man styra upp det konkret?
1) Man kanske kan öppna upp för en pluggstuga och sen får de som vill
gå med och vara där. Då kan man försöka hitta folk från “äldre”
terminer som kan vara med så att man kan gå ut med det så att det
finns möjlighet att ta hjälp av varandra över terminer.
2) Det kanske går att hålla pluggstugor tillsammans med olika
kursansvariga. Att det kanske går att bjuda in lärare till våra
pluggstugor. Kanske kan ta upp på ledningsgruppsmötet.
ii)
För T1, man fick inte mycket feedback från lärarna. Så det går kanske att ta
upp med ledningsgruppen om hur man ska plugga nu framöver om Corona
fortsätter. Om det inte är jättemånga som närvarar på mötet om
distansundervisning går det att kanske sätta ihop en enkät som folk kan fylla i
istället? Enkäterna har tidigare inte fungerat särskilt bra men det kanske är
något som man kan utveckla framöver och få ihop det på ett annat sätt.
iii)
SU kommer kanske framöver att skicka ut en enkät till studenterna och då
pratade Emma och Nesrin om att köra möten istället med PAO-studenterna
för att göra det mer personligt.
8. Övriga funderingar/frågor

9. Nästa tid för möte med Utbildningsutskottet
-

Nästa möte blir till hösten i september.

10. Mötet avslutas: 16:38

