Möte med Utbildningsutskottet och studentrådet
Dagordning för möte fredag, 27e november, kl 9.00-10.00

Förslag till dagordning för möte med Utbildningsutskottet
Tid: Fredag, 27e november, 9.00-10.00
Plats: Zoom
Närvarande: Lamia Nabil, Emma Eurenius, Jeanna Volgsten, Leila Nazenin Yesil
1. Mötets öppnande 9.05
1. Val av mötesordförande: Lamia Nabil
2. Val av mötessekreterare: Emma Eurenius
3. Val av justerare: Jeanna Volgsten
2. Godkännande av dagordning
Ja.
3. Check in - Namn, termin och hur mår alla?
4. Utbildningsutskottet
1. Lediga roller i utskottet:
a) Vice Ordförande
b) Studiemiljöombud
c) Jämlikhetsombud
2. Utvecklingsområden/aktuellt:
a) Ny ordförande för Utbildningsutskottet: Lamia Nabil.
b) Klassrepresentanter
i)
Nästa utskottsmöte 16/12 kl 9.00-10.00 kommer klassrepresentaterna att
presentera klassens utvärdering för terminen.
ii)
Hur gör vi med de klasser som inte har klassrepresentanter?
- Sista utväg ta den skriftliga utvärderingen. Skriv ett inlägg i
klassgrupperna om att vi kommer ha utskottsmöte 16e och då ta upp
utvärderingarna. Ev bjud in till möte med klasserna. Skriv tydligt vad
det innebär, en rollbeskrivning.
iii)
Hur engagerar vi studenter till att vilja bli klassrepresentanter?
- Rollbeskrivning som når ut till studenterna. En gåva i slutet på
terminen.
c) Digital pluggstuga
i)
Finns det intresse för digital pluggstuga och hur kan man gå tillväga?
- Tror det är en bra idé, enklare för de som börjar på distans som inte
har samma möjlighet att lära känna folk. Lägg ut ett datum i alla

grupper, break-out rooms för terminer/de som har bra koll. Ev dela
upp i respektive termin, och bjuda in äldre terminer under en tid av
pluggstugan.
d) Riks-P:s Digitala Konferens 2021
i)
Riks-P kommer att ha en digital konferens 2021, preliminära datum för detta
är 5e respektive 6e maj.
ii)

SU sitter med i organiseringsgruppen för planering av konferensen. SthlmUP
fick frågan att planera en halvdag som är till för studenter och om vi kunde ta
kontakt med P-Riks och andra personalvetarföreningar.
1) Är det någon som är intresserad av att sitta i projektgruppen?
-

Hör av er om ni är intresserade. Marknadsför på sociala
medier.

5. Information från projektledare
1. Assessio och Aon
a) Information
i)
Utbildningen med Aon är avslutad sedan förra veckan. Den 23e skickas
utvärderingar ut till dem som deltog.
ii)
Utbildningen med Assessio pågår just nu.
b) Diskussion
2. SHL OPQ/verify
a) Information
b) Diskussion
3. Alumnikvällen
a) Information
b) Diskussion
i)
Digitalt?
- Synd att inte ha det pga corona. Kan bjuda in till zoom, ha en
moderator och alumnerna får svara på frågor. Hur utvecklas man i
och med corona? Kanske hålla till våren. Skapa en projektgrupp,
marknadsför.
6. Samarbeten
1. HR föreningen
a. HR föreningen skulle sponsra Alumnikvällen VT20, nu ser vi om vi kan få sponsring
till marknadsföringsmaterial till HT20.
- Kolla om de kan sponsra en digital alumnikväll VT21.
2. TXP

7. Information från studentrepresentanter
1. PAO-kandidaten
a) Information
b) Diskussion
2. PAO-mastern
a) Information
b) Diskussion
3. Klassrepresentanter
a) Information
b) Diskussion
8. Övriga funderingar/frågor

9. Nästa tid för möte med Utbildningsutskottet
Nästa utskottsmöte 16/12 kl 9.00-10.00.
10. Mötet avslutas
09.54

