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PROTOKOLL
STUDIERÅDET DEN 17 DECEMBER 2020

Närvarande
Jacob Nittmar
Alva Johansen
My Darling
Alexander Zanton
Magnus Jansson
Sergio Ayoub
Shepal Omar
Herman Wedel
Maja Elken
Hilda Johansson
Pierre Ketola
Rasmus Knutsson
Philip Hasler
Anna von Fircks
Erik Wessberg
Arvid Bertilsson

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

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades kl. 17.31
2. Val av justerare
Förslag: Alva Johansen

Rådet beslutar
Att välja Alva Johansen till justerare
3. Val av mötesobservatör
Förslag: My Darling

Rådet beslutar
Att välja My Darling till mötesobservatör
4. Adjungeringar
-
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5. Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelse utgick per 10/12 i enlighet med kallelseförfarandet.

Rådet beslutar
Att godkänna kallelsen
6. Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll är färdigjusterat och redo att läggas till handlingarna.

Rådet beslutar
Att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna
7. Fastställande av dagordning
Rådet beslutar:
Att ändra dagordningen för att lägga till p. 16 Gotland. Föregående p. 16-20 har
ändrats till nuvarande p. 17-21.

8. Meddelanderapporter
Ordförande meddelar:
Arbetet med renovering av Jontes stuga har påbörjats. Övervåningen ska användas som
studieplatser och arbetet hoppas bli klart till början på nästa termin.

Jag och Arvid har varit på workshop med JURO där fokusfrågorna för mötet var bl.a:
- Erfarenheter av den digitala undervisningen
- Betygssystemet
- Hur håller vi våra medlemmar engagerade/motiverade under pandemin
- Hur ser vi till att ha en rättssäker examination på distans?
Decemberstämman har genomförts och nya ämbetsmän har valts in i studieförbättrande,
KUL!
Studiebevakaren meddelar:
Det är rektorsskifte nu, och vid avtackningen höll jag ett tal å JFs räkning.
Santa Slokenberga är ny kursföreståndare på terminskurs 6.

Vice ordförande meddelar
I januari kommer avslutningsevanemanget för uppstatsprogrammet hållas tillsammans
med Lindahl.
9. Protokollföring av tagna PC-beslut
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Inga beslut har tagits per capsulam.
10. Corona

Diskussionspunkt
Nytt beslut om distansundervisning fram till mars 2021. Därefter kommer ett nytt beslut
att tas.
11. Uppdatering av frågan om betygssystemet

Informations-/Diskussionspunkt
Sedan föregående studierådsmöte har det varit ett möte med JURO där frågan om
betygssystemet har diskuterats samt var andra lärosäten står i frågan. Utbildningsutskottets
utredning inväntas av dekanmötet, och därefter kommer arbetet med utredningen om
betygssystemet påbörjas.
12. Basgruppsarbete nästa termin
Bilaga: Studentlärare
De nya studenterna har svårare att sätta sig in i upplägget i och med att det finns stora
kommunikationssvårigheter då allt hålls på distans. Frågan om basgruppshandledning av
studenter på övre terminer har lyfts. Målet med detta är att det sätts en bra
basgruppskultur och att det ska finnas större möjligheter för studenterna att tillgodogöra
sig de första seminarierna under terminskurs 1. Att genomföra detta projekt har fått
ekonomiskt från stöd från fakulteten redan till VT21.

Rådet har generellt en positiv inställning till detta, och förhoppningar om att detta ska
kunna genomföras trots att det är relativt ont om tid för projektet att påbörjas.
Förhoppningen är att arbetet med detta kan genomföras på ett effektivt sätt. Tanken är
att uppdraget ska vara arvoderat för att locka studenter till uppdraget.
13. Pedagogiska seminarier om digital undervisning

Informations-/Diskussionspunkt
Frågan om pedagogiska seminarier om digital undervisning för seminarielärare har lyfts
för att höja kvalitén på digitala seminarier.
14. Arbetsgruppen med psykiskt välmående
Bilaga: Arbetsdokument
VT20 beslutades om en arbetsgrupp för psykiskt välmående. Katia Ceije kom med ett
initiativ om att ha ett möte med studentrepresentanter utan närvaro av lärare. Rådets
ledamöter uppmanas att komma med förslag på punkter som bör lyftas på ett sådant
möte.
15. Lokalfrågor under tentaperioden

Diskussionspunkt
Intendenturen kommer att på Riddartorget och Munken 1, vilka i stort endast är
kontorslokaler, ta bort studenternas tillträde till lokalerna under tentaperioden.
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Öppettiderna på munken och Trädgårdsgatan 7 kommer under tentaperioden vara
väldigt begränsade. Majoriteten av rådet menar att detta kommer bli ett stort problem ur
ett smittskyddsperspektiv. De studenter som väljer att studera på campus kommer
förmodligen inte låta sig hindras av begränsade öppettider på munken, utan kommer
förmodligen söka sig till andra campus istället, och därmed bidra till ökad trängsel och
därmed ökad smittorisk. Därtill är risken att studenterna som studerar på munken
kommer att ”klumpas ihop” vid begränsade tider, och att det därför kommer vara ökad
trängsel vid öppning och stängning. Rådets generella uppfattning är därmed att man bör
ha så tillgängliga öppettider som möjligt, då begränsade öppettider inte kommer begränsa
de studenter som väljer att studera på campus.
Arvid ska ha möte med intendenturstyrelsen i veckan och kommer att ta upp ovanstående
argument för att försöka ändra munkens öppettider. Arvid kommer därefter att kontakta
övriga rådet via Slack.
16. Gotland

Diskussionspunkt
Juridiskt grundår finns även på Gotland, och de studiebevakas av studentkåren Rindi. JFs
studiebevakare har en tro om att juridiskt grundår hade gynnas av en större närvaro av JF
och att det är JF som är deras studiebevakare. Frågan om detta ska tas upp som ett projekt
till VT21 lyfts därför. Ett beslut om detta måste i sådant fall tas gemensamt med Rindi.
Rådet har en generellt positiv syn på förslaget, och ställer sig därmed positivt till att
studiebevakaren påbörjar arbetet med detta.
17. Avslutning

Diskussionspunkt
Rådet diskuterar hur en coronasäker avslutning kan genomföras. Diskussionen fortsätter
på Slack.
18. Bevakningslista - uppdatering och uppföljning

-

Corona – arbetet fortlöper.
Stress och psykiskt välmående – arbetet fortlöper och frågan har
diskuterats på dagens möte. Föreläsningsserien om stress har nyligen
avslutats.
Sekretesskrivelse – arbetet har påbörjats.
Studieplatser och övriga lokalfrågor – frågan har diskuterats på dagens
möte. I övrigt fortlöper arbetet.

19. Övriga ärenden
Då Alexander Zanton har valts till vice ordförande för JF från den 1/1-21 måste det
tillsättas en ny studentrepresentant för magisterprogrammet till nästa termin.
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Då Shepal Omar har blivit invald till styrelsen från 1/1-21 måste det tillsättas en ny
studentrepresentant för terminskurs 3. Alva Johansen vill åta sig uppdraget.
Då Sergio Ayoub under VT21 kommer läsa terminskurs 4 måste det tillsättas en ny
studentrepresentant för terminskurs 4.
Beslut i frågorna kommer att tas efter jul.
20. Ordet fritt

-

PM-feedbacken på terminskurs 3 har upplevt mycket bra.
Hemsidan bör uppdateras.

21. Mötets avslutande
Mötet avslutades kl. 19.12
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