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PROTOKOLL
STUDIERÅDET DEN 8 MARS

Närvarande
Caroline Edwall
Olivia Möller
Alexandra Eriksson
Andreas Skjöldebrand
Anna Nilsson
Ebba Hamrin
Ibrahim Ibrahim
Jakob Hambert
Jennifer Andersson
Michaela Larsson
Sophia Södergård
Agnes Emborg

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Studiebevakare

Frånvarande
Anna Liliebäck
Arvid Bertilsson
Sanna Lundgren

Ledamot
Ledamot
Ledamot

1. Mötets öppnande
Caroline Edwall öppnar mötet kl. 17:32.
2. Val av justerare
Mötet beslutar:
Att välja Sophia Södergård till justerare.
3. Val av mötesobservatör
Mötet beslutar:
Att välja Michaela Larsson till mötesobservatör.
4. Adjungeringar
5. Godkännande av kallelse
Mötet beslutar:
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Att välja godkänna kallelsen.
6. Fastställande av dagordning
Mötet beslutar:
Att fastställa dagordningen med gjorda justeringar.
7. Meddelanderapporter
Ordförande meddelar:
Jag har varit på ett kursföreståndarmöte tillsammans med Agnes där vi bland annat
diskuterade Torbjörn Ingvarssons rapport om skriftlig färdighetsträning samt kursråd. Jag
har även varit på möte med utbildningsutskottskottet där vi gick igenom T5-kursrapport,
diskuterade examensarbete och fördjupningskurser. Tillsammans med Anna Liliebäck och
Anna Nilsson hade jag dessutom möte med FEMJUR om vårt gemensamma event om
arbetsmiljö. Datum är bestämt den 16 april kl 17.30 och prefekt Margareta Brattström kan
delta. Utöver detta har vi även haft utbildningsdag för alla ämbetsmän och jag har
representerat JF på flera event.
Vice ordförande meddelar:
Arbetet har fortsatt i Studieförbättrande gruppen och vi har satt preliminärt datum för PMstugan 4/4. Det ser ut som om vi kommer att få hjälp av T1-lärarna vid både PM- och
Tentastuga.
Studiebevakaren meddelar:
Har sedan förra mötet arbetat till stor del med T3-frågan. Jag har träffat kursföreståndare
och studierektor för en diskussion kring den stora andelen underkända samt haft kontakt
med studenterna. Jag kommer fortsätta arbeta med det under kommande veckorna. I övrigt
har det inte varit något stort, utan arbetet har flutit på som vanligt med möte i
fakultetsnämnden, utbildningsutskottet och kursföreståndarmöte. Under det sistnämnda
sades att det förhoppningsvis kommer komma någon form av gemensam formaliamall för
PM på grundterminerna på juristprogrammet till HT18.
Ibrahim Ibrahim och Jennifer Andersson meddelar:
De har haft möte i betygsgruppen som startade sitt arbete under föregående år för att utreda
betygsfördelning på fördjupningskurser. Arbetet har tagit fart igen och de kommer fortsätta
arbetet tillsammans med lärarna och amanuensen under vårterminen.
8. Protokollföring av tagna PC-beslut
9. T3
Föredragande: Agnes Emborg
Bakgrund: Information om situationen med T3 samt diskussion om och hur Studierådet
eller studiebevakaren bör arbeta vidare med det.
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Studierådet diskuterar frågan om T3 och konstaterar först och främst att Studierådets ska
stötta studenter från T3 som behöver hjälp och stöd med anledning av resultatet.
Studierådet vill driva frågan om T3 vidare för att se över situationen om terminen. Framför
anser studierådet att det är viktigt att säkerställa att studenterna får de kunskaper under
terminens gång som krävs för att klara tentan, samt att arbetsbelastningen är så jämnt
fördelad över terminen som möjligt. Studierådet ska även öppna upp för dialog med T3
lärarna om kravet på att bli godkänd på samtliga områden under T3.
Studiebevakaren arbetar vidare med T3 under vårterminen.
10. Instagram
Föredragande: Olivia Möller
Bakgrund: I ett led att få Studierådet mer synligt har det utformats en ny mötesrutin där
den som är mötesobservatör kommer få i uppdrag att göra ett inlägg på instagram efter
mötet med en kort sammanfattning över det som diskuterats.
11. Skyddsombudsutbildning och riktlinjer för kursråd
Föredragande: Agnes Emborg
Bakgrund: Med anledning av efterfrågan från kursföreståndare på T1 och studierektor bör
Studierådet utforma riktlinjer och förutsättningar för hur Studierådet tycker att kursråden
ska fungera, vad de ska ha för syfte, vilka frågor som ska tas upp, hur de ska utföras osv.
Förslaget är att i samband med skyddsombudsutbildning bestämma ett upplägg som sedan
förmedlas till institutionen.
Studierådet diskuterar kring hur kursråden ska utformas. Diskussionen kretsar mycket
kring hur valet av kursrådrepresentanter går till samt hur information om vad uppdraget
innebär förmedlas.
Studierådets riktlinjer bör bl.a. innehålla hur kursrådsrepresentanterna ska utses, hur de ska
inhämta information från seminariegrupperna, när kursrådet ska hållas, vem som ska hålla
i kursrådet, vilka frågor som ska diskuteras och hur kursråden ska utföras.
Mötet beslutar:
Att uppdra åt skyddsombuden att upprätta riktlinjer kring kursråden.
12. Utbildningsdagen
Föredragande: Caroline Edwall
Studierådet diskuterar inställningar om arbetsmiljön och #medvilkenrätt inför fakultetens
utbildningsdag kring 13 mars. Studierådet konstaterar att likabehandling och jämlikhet bör
jämställas med diskussioner om arbetsmiljö och inte fastna vid alltför abstrakta delar eller
diskussioner på ett teoretiskt plan. Där ingår bl.a. klimatet i seminariesammanhang och hur
arbetet för att alla studenter ska få samma talutrymme under seminarierna, men även fler
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viktiga frågor. Där ingår också informationsspridning från institutionen om hur studenterna
ska gå tillväga om man blir utsatt för kränkningar eller diskriminering, vilken visat sig vara
bristfällig.
Studierådet diskuterar även lösningar på problemet med att kränkningar i
utbildningssammanhang inte fångas upp och därmed svårligen följs upp.
Sammanfattningsvis efterfrågar Studierådet en bild av vilka konkreta handlingar som
företas för att följa ev. riktlinjer och styrdokument om likabehandling.
13. Marknadsföring och PJ
Föredragande: Olivia Möller och Caroline Edwall
Studierådet har kommit överens om att synas mer och har tidigare diskuterat att stå utanför
föreläsningssalar eller liknande. PJ kommer även ge ut två nummer till under vårterminen
och Studierådet är välkomna att skriva artiklar. Studierådet diskuterar formerna för
marknadsföringen.
14. Bevakningslista - uppdatering och uppföljning
Studierådet går igenom och uppdaterar bevakningslistan.
15. Övriga ärenden
- Problematik om att det är olika rutiner kring möjligheten att välja och byta
seminarietider på terminskurserna.
16. Mötets avslutande
Caroline Edwall avslutar mötet kl. 19:35.

______________________
Ordförande
Caroline Edwall
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Justerare
Sophia Södergård
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