Protokoll 2021-03-11

PROTOKOLL
STUDIERÅDET DEN 11 MARS 2021

Närvarande
Jacob Nittmar
Alva Johansen
My Darling
Magnus Jansson
Sergio Ayoub
Herman Wedel
Hilda Johansson
Rasmus Knutsson
Philip Hasler
Arvid Bertilsson

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

Frånvarande
Pierre Ketola
Maja Elken
Anna von Fircks

Ledamot
Ledamot
Ledamot

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades 17.32.
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
5. Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelse utgick 6/3, det vill säga ungefär ett dygn senare än i enlighet med
kallelseförfarandet.
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Rådet beslutar
Att godkänna kallelsen
6. Föregående mötesprotokoll
Rådet beslutar
Att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna
7. Fastställande av dagordning
Rådet beslutar
Att fastställa dagordningen
8. Meddelanderapporter

Studiebevakaren meddelar:
-

Möte med JURO (Juris studerandes riksorganisation). Betygsfrågan ligger för
närvarande på dekanens bord.
Ökad smittspridning bland studenter (se mer under punkt 11 i protokollet).
Tentafrågan har diskuterats bland kursföreståndare. Möte om det sker 23/3.
Augustitentan planeras att senareläggas, det riskerar dock att vissa studenter med
släpande tentor kan bli av med CSN första veckorna. Olika lösningar diskuteras.
Arbetsgruppen för stress och psykiskt mående ska ha möte i veckan. Det kommer
förhoppningsvis leda till konkreta åtgärder.
Studerandeombudet – borde vi ha egen sådan?
Det arbetas för att vi börjar publicera alla kursrådsprotokoll!

Ordförande för Studieutskottet meddelar:
-

Möte med JURO som har ny ordförande och vice ordförande. Det var ett kul
möte och Jacob ser framemot ett gott verksamhetsår.
Smittspridning (klustersmitta) bland juriststudenter och andra studenter på
universitet. Med anledning av det har rektorn skickat ut ett mejl för att påminna
om att fortsätta tänka på att hålla avstånd, helst plugga hemma och kortfattat hålla
i och hålla ut!

My Darling meddelar:
-

Slutkursråd för T3. Det som framförallt framgick var att många upplevde att de
varit mycket stress under terminen och inte blev lyssnade på.

9. Protokollföring av tagna PC-beslut
Inga beslut har tagits per capsulam.
10. Studieutskottets synliggörande
Diskussionspunkt

Vi ska synas på ett bra och ändamålsenligt sätt. Hur ska vi bli bättre på att synas?
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-

-

Förslag om att protokollen från våra möten kan sammanfattas
(referat/punktform) och läggas ut på sociala medier – i ämbetsmannagruppen
och/eller på Instagram! Alva tar fram ett förslag, vi återkommer till detta på nästa
möte om exakt upplägg.
Viktigt att se över hur vi når ut i våra kanaler – kanske en fråga för
kommunikationsutskottet?
Fler riktade inlägg på sociala medier om det vi åstadkommit, ex.
studentlärarfunktionen.
Presentationer av utskotten är på gång!

11. Corona
Diskussion

Bakgrund: Smittspridning har påvisats i universitets lokaler och bland studenter, bland
annat Juridiska biblioteket men även Engelska parken och Ekonomikum. Krismöte har
skett med representanter från kårerna och nationerna som tagit beslut om en
informationskampanj för att fortsätta påminna om att hålla avstånd etc. för att begränsa
smittspridningen! Bör det göras mer?
-

-

Utifrån rådets egna upplevelser har det funkat bra på JB, även om smittspridning
ändå påvisats.
Bör det vara öppet på campus? En avvägning mellan att värna om studenters
möjlighet att studera/komma hemifrån, och å andra sidan en pandemi som bli
värre. Funkar det inte är rådet eniga kring att en rimlig åtgärd är att fortsätta
begränsa.
Vi diskuterar hur vi ska ställa oss till detta som kår, t.ex. gå ut med ett
meddelande, ta det med rektor eller media? Arvid tar frågan vidare.

12. Torbjörns rapport om skriftlig färdighetsträning
Bakgrund: Torbjörn Ingvarsson har skrivit en lång och utförlig rapport om skriftlig
färdighetsträning som tyvärr fastnade i utbildningsutskottet. Frågan är om vi vill fortsätta
driva på den. Se bilagor: 1, 2, 3.

Rådet tycker det är värt att ta upp det på fakultetsnivå, även om det är ett mer långsiktigt
(och tidsmässigt) arbete. Arvid och Jacob gör ett försök att få utbildningsutskottet att driva
frågan vidare.
13. Påverkansliggare
Bakgrund: En påverkansliggare ska tas fram för att kartlägga vilka frågor som har drivits
och bör drivas. Förslag om innehåll till sådan påverkansliggare tas tacksamt emot.

Exempel på frågor att ta med:
-

Psykiskt mående
Marknadsföring
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-

Vad företrädare har gjort, ex. datorförbudet
Fördjupningskursutbud
Enskilda händelser som olika ändringar på terminer

Vid förslag – skriv till Arvid efter mötet!
14. Bevakningslista - uppdatering och uppföljning

-

Corona: Se punkt 11 i protokollet.
Stress och psykisk hälsa: I arbetsgruppen får vi sätta agenda nästa möte där vi tagit
fram cirka 40 konkreta förslag på de synpunkter som vi i rådet haft för diskussion.
Ex. arbetsbelastning, feedback på PM, schemaläggning.
Studieplatser på JB och övriga lokalfrågor: Se punkt 11 i protokollet.
Studentlärare/pilotprojekt: På T1 funkar det bra och på T5 har arbetet dragit igång
och funkat bra hittills. Arbetet fortsätter att utvecklas på de förbättringsområden
som finns.
Mål och strategier: Skrivelsen om hållbarhet har vi fått in, det arbetas för att få en
pedagogisk översyn.
Sekretesskrivelsen tas bort från bevakningslistan.

15. Övriga ärenden
Arvid: Det finns en möjlighet att Arvid tillsammans med Anna Singer dekan för jur.fak
ska skriva en artikel om utbildningen. Rådet tycker att det verkar som ett intressant förslag.
Vi ser vart arbetet leder och hur det går, fortsatt återkoppling sker efterhand med rådet.

Anslut er till utbildningsdagen! Bra tillfälle att föra en diskussion med lärarna.
16. Ordet fritt
Skriv under och skicka in sekretessavtalen till Jacob så snart som möjligt ni som inte gjort
detta än.
17. Mötets avslutande
Mötet avslutas 18.50.
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