Möte med Utbildningsutskottet och studentrådet
Dagordning för möte torsdag 22 oktober 2020, kl. 09.00-10.00

Förslag till dagordning för möte med Utbildningsutskottet
Tid: Torsdag 22 oktober 2020, kl. 09.00-10.00.
Plats: Zoom
Närvarande: Emma, Priya, Erica, Lamia, Livija
1. Mötets öppnande
1. Val av mötesordförande: Emma
2. Val av mötessekreterare: Erica
3. Val av justerare: Emma
2. Godkännande av dagordning
Beviljas
3. Check in - Namn, termin och hur mår alla?
Alla upplever lite tentastress och att det är svårt att fokusera när kurser krockar. Skönt när ett
moment är avsllutat och man kan fokusera på nästa moment.
4. Utbildningsutskottet
1. Lediga roller i utskottet:
a) Ordförande - Emma avgår vid halv årsmötet 12 november.
b) Vice Ordförande
c) Studiemiljöombud
d) Jämlikhetsombud
2. Utvecklingsområden/aktuellt:
a) Inkludering av PAO-mastern - vi har numera även en fb-grupp för mastern, med både
studenter från år 1 och 2. Syftet är att förenkla kommunikationen mellan mastern och
SthlmUP för att vi ska kunna erbjuda kursutvärderingar, utbildningar och andra event.
- Fristående deltagare i Arbetslivets juridik ii är inkluderade. Eget dokument är
upplagt i kursens facebookgrupp
b) Info från P-riks:
i)
Utveckling av utbildningsposten - syftet är att dem i framtiden ska kunna
stötta studentföreningarna med tex. insyn i andra utbildningar som på så sätt
kan vara en hjälp i utvecklingsfrågor.
ii)
Tips om kursutvärderingar/engagemang i utskottet
1) Studenterna har åsikter om utbildningen, men det är svårt att få dem
att komma till möten/delta i utvärderingar. Lösning: ”maskera” - gör
en rolig grej och i samband med det fråga om åsikter.
2) Bjud på lunch och intervjua 2 personer/klass, föreningen står för
lunchen.
3) Nyckeln till eget intresse – koppla det till rollen som personalvetare.
Genom att engagera dig får du erfarenhet av att sitta i någon form av

grupp (styrelse, utskott, LG) med utvecklingsarbete. Praktexemplar
på gratis praktik.
4) Fråga LG om vi kan få ta del av institutionernas utvärderingar (har
även tidigare tagits upp här).
c) Sist pratade vi om:
i)
Klassrepresentanter - har skrivit inlägg i alla klassgrupper. Upplägget
kommer i princip vara samma som förut. Klassrepresentanter påminner i
slutet av varje kurs och kan erbjuda ett möte i slutet på terminen, sen ska
informationen sammanställas och presenteras i studentrådet. (Dvs en
kombination av de gamla rutinerna, och möjligheten att hålla i möte).
ii)
Kursutvärderingar - lyfte på LG-mötet att det verkar som att
distansundervisningen fungerar bra, många upplever att den fungerar bättre
nu än i våras. Men man önskar fortfarande att föreläsarna uppmanar till
användning av kamera. På förra mötet nämnde även T2 att en föreläsare förra
terminen la upp procent för betygen - kanske ett förslag att föra vidare till
LG? I syfte att över tid se hur väl en kurs fungerar.
- Kolla upp hur vi skulle kunna utveckla tanken med att kompensera
studenter för sitt deltagande
- Vad händer bakom kulisserna när man skickar in en
kursutvärdering?
- Är det kvantitet eller kvalitet som gäller?
- Feedback till en person? Feedback på kursinnehåll?
- Problem med att studenterna befarar att input inte tas vidare,
eller inte tas på allvar.
- Klassrepresentanter bjuds på lunch och delger klassens
åsikter? En perk för engagemang, ta rollen på allvar. Hur
säkerställer man att det är klassens och inte personens åsikter
som delges?
- Formatet på kursutvärderingarna. Kan vi göra en enkät?
- Vad händer när man skickar in kursvärdering?
- Kan vi ta del av kursutvärderingarna? Ta upp på LG-möte.
iii)
Fysisk pluggstuga - det blir pluggstuga i november, 16/11, kl 9-16.
Vill någon vara med och arrangera? Dvs hjälpa till med att fixa fika och vara
på plats under dagen?
-

Vill någon vara med och vara på plats och fixa fika? Lamia och
Livija är intresserade.

5. Information från projektledare
1. Assessio och Aon
a) Information
i)
Utbildningen med Aon kommer att vara 8/11 och 18/11, anmälan stängs
21/10. Den kommer ske digitalt och erbjuds den här terminen till termin 4, 5,
6 och masterstudenter. Det finns 40 platser.
- 31 anmälningar
ii)
Utbildningen med Assessio kommer att vara 24/11, 30/11 och 7/12, anmälan
stängs 26/10. Den kommer ske digitalt och erbjuds den här terminen till
termin 4, 5, 6 och masterstudenter. Assessio har valt att sätta sina datum

själva då utbildningen kommer vara bredare än vanligtvis, den kommer att
genomföras vid flera lärosäten samtidigt och därför finns inte ett begränsat
antal platser.
b) Diskussion
2. SHL OPQ/verify
a) Information
b) Diskussion
3. Alumnikvällen
a) Information - Avvaktar till våren.
b) Diskussion
6. Samarbeten
1. HR föreningen
2. TXP
7. Information från studentrepresentanter
1. PAO-kandidaten
a) Information
i)
Ang byte av värdinstitution; flytten fortgår smidigt.
ii)
Information om inriktningarna på kandidaten (för T4) kommer ske 6/11.
iii)
Utbildningsadministratörer och SYV inom PAO har regelbundna möten och
har arbetat kring rutin av särskilt pedagogiskt stöd mellan våra institutioner
det senaste.
-

Har tagit till sig input från undersökningen i våras

b) Diskussion
- Kameran ska vara på. Det är ett krav på seminarier.
- Erbjuda webinarium med zoom-hyffs
- Institutionerna borde ställa större krav på närvaro
- Måste ta hänsyn till studenternas ekonomiska situation
2. PAO-mastern
a) Information
Fler studenter än någonsin på PAO-mastern.
i)
ii)
Vi har en ny representant, Erica Magnell.
b) Diskussion
3. Klassrepresentanter
a) Information
i)
Vi har tre nya representanter. William Ericson och Andreas Eklund (T1), och
Erica Magnell (mastern).
b) Diskussion
8. Övriga funderingar/frågor
-

Be ledningsgruppen om lista på vilka som har sökt vilka inriktningar.

9. Nästa tid för möte med Utbildningsutskottet
Tid för nästa möte meddelas av kommande ordförande
10. Mötet avslutas
10.04

