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PROTOKOLL
STUDIERÅDET DEN 20 DECEMBER 2021

Kallade
My Darling,
Herman Wedel,
Anna Drogou,
Johanna Gustavsson,
Jonatan Skagerberg,
Sofia Stigson,
Johan Håård,
Matilda Schnürer
Irma Flores
Emilia Wallin
Alva Johansen,

Ordförande Studieutskottet
Vice ordförande Studieutskottet
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ordförande Juridiska Föreningen

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades kl. 17:34.
2. Val av justerare
Förslag: Johan Håård.
Rådet besluter
Att välja Johan Håård till justerare.
3. Val av mötesobservatör
Förslag: Herman Wedel.
Rådet beslutar
Att välja Herman Wedel till mötesobservatör.

4. Adjungeringar
-
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5. Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelse utgick per 20/12 i enlighet med kallelseförfarandet.
Rådet beslutar
Att godkänna kallelseförfarandet.
6. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll (2021-11-29) är färdigjusterat och kan läggas till
handlingarna.
Rådet beslutar
Att lägga föregående mötesprotokoll (2021-11-20) till handlingarna.
7. Fastställande av dagordning
Rådet beslutar
Att fastställa dagordningen i dess nuvarande form.
8. Protokollföring av tagna PC-beslut
Inga beslut per capsulam har tagits.
9. Meddelandepunkter
My meddelar:
– Fått information om att senaste beskedet om restriktioner inte ska påverka
kårverksamheten inom fakulteten, även om man självklart ska vidta nödvändiga
åtgärder, som att exempelvis hålla avstånd.
– Påbörjat närmare samarbete med studenthälsan, har bland annat bjudit in de till
tentakvällen.
– Jag, Alva och Elias har varit i Umeå för workshop med JURO. Diskuterade bland
annat införandet av ett eventuellt vinterlov.
– Joel Samuelsson har valts till prodekan samt ny ordförande för utbildningsutskottet.
Hans Eklund har avgått.
Alva meddelar:
– Också varit på workshop i Umeå. Diskuterade även relationen till sponsorer och hur
JF kan vara med och bidra till minskad stress, då många upplever det som stressande
med kontaktdagar. Diskuterade studieförbättranderelaterade idéer. Hur
juristutbildningen motsvarar de krav som AG ställer. Är på gång med rapporten
kring stress.
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–

–
–

–

–

Varit på möte med fakultetsnämnden. Joel Samuelsson blev vald som prodekan samt
ny ordförande för utbildningsutskottet efter Hans Eklund som har avgått. Det hade
varit kul om vi skriver något från studierådet och tackar av honom. Diskuterade även
anställningar och liknande frågor som inte rör oss så mycket.
Det har valts en ny handläggare och samordnare i UUFS.
Deltagit i en workshop angående lokalerna på gamla torget. Nytt underlag om vilka
lokaler som används i vilken omfattning har tagits fram genom sensorer som märker
av vilka som går in och ut ur rum.
Varit på möte med utbildningsutskottet. Diskuterade utskrivna tentafrågor.
Prefekten har fattat beslut om att det är upp till varje kursföreståndare att välja om
det ska finnas utskrivna tentafrågor, vilket många lärare ansåg borde finnas.
Administrationen har dock inte resurserna för att genomföra det. Coronasituationen
diskuterades också. Det ska vara tillräckligt med tid mellan tentor för att hinna vädra
lokalerna och för att undvika trängsel. Återrapportering av kursvärderingar
diskuterades även, se punkt om detta nedan.
Juristprogrammet ska utvärderas under 2022 och förberedelser sker inför detta. Två
grupper . en bedömargrupp som en utomstående person ska utse.

Herman meddelar
– Avslutningskväll har hållits för uppstartsprogrammet. Två planerades men den
andra behövde ske på Teams på grund av de nya restriktionerna. Tyvärr dök inga
deltagare upp på denna.
10. Fastställande av fokusfrågor
Bilaga 1
Beslutspunkt
Alva frågar om rådet vill lägga till något till underlaget. Rådet tycker att vi ska byta titel
på ”Miljö- och resursfrågor” till ”Arbetsmiljö- och resursfrågor”.
Rådet beslutar
Att fastställa fokusfrågorna med nämnd ändring.
Alva föreslår att vi skapar arbetsgrupper för vilka som ska jobba med vilka frågor. Rådet
instämmer och uppdrar åt Herman att ta fram en lista där ledamöter kan skriva upp sig
på vad man vill jobba med.
11. Samarbete med FEMJUR
Informations- och diskussionspunkt
Föredragande: Alva
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FEMJUR har gjort en enkät om otrygghet och ryktesspridning på JP. Alva har varit på
möte tillsammans med ansvariga från FEMJUR där de diskuterade svaren som
inkommit samt det fortsatta arbetet. FEMHUR har fått in 204 svar, de hade framför
allt sett att ryktesspridning varit mycket omfattande och 16,2% av de som svarade hade
upplevt otrygghet, varav de flesta var kvinnor. Många, ca 60% har upplevt att deras
förtroende för programmet påverkats negativt. Alva frågar om rådet vill samarbeta med
FEMJUR i att utforma och författa en rapport angående detta.
Rådet är positivt till ett samarbete och föreslår att detta arbete läggs på fokusgruppen
för stress och psykisk hälsa när denna grupp sammanställts, och att denna grupp
återrapporterar till rådet om hur arbetet går. Rådet uppdrar åt Alva att kontakta FEMJUR
och framföra detta.
Johan undrar vad FEMJUR tänker att fakulteten ska göra. Alva svarar att det bland annat
består av att utforma information och utbildning om hur man bemöter studenter och att
det upprättas en arbetsgrupp som aktivt arbetar med dessa frågor inom fakulteten. Det
efterfrågas också mer transparens i kursrapporter och kursvärderingar för att vi ska veta
om åtgärder faktiskt vidtas.
12. Återrapportering av kursutvärderingar
Informationspunkt
Föredragande: Alva
Förbättrad återrapportering av kursutvärderingar togs upp som punkt på senaste möte
med utbildningsutskottet efter kontakt med Olle Mårsäter. Bakgrunden är att
kursvärderingar inte publiceras, och inte heller kursrapporter på grund av övergången
från studentportalen till studium. Detta är problematiskt då studenter endast kan få
tillgång till dessa handlingar genom att begära ut dem på studerandeexpeditionen, vilket
väldigt få gör. Det behövs transparens för att visa att det arbete som studenter lägger ner
på kursråd och på att skriva värderingar faktiskt resulterar i något. Vidare framgår detta
av högskoleförordningen och universitetets riktlinjer. Alva och Olle kom fram till att
det vore bra att publicera en sammanfattning av senaste kursvärdering och de åtgärder
som vidtagits på grund av den till studenterna på den aktuella terminen, samt de som
skrivit kursvärderingarna på terminen innan.
My tillägger att informationen behöver vara lättillgänglig för studenter på så sätt att den
går snabbt att läsa och ta till sig. Herman tillägger att detta kan göras i samma form som
kursrapporter görs just nu, men i ett mer sammanfattande format.
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Alva förslår att uppdra åt henne och My att skapa underlag för hur detta ska gå till för
att uppfylla reglerna i högskoleförordningen och riktlinjerna på ett bra sätt.
Rådet beslutar
Att uppdra åt Alva och My att ta fram ett underlag för hur återrapporteringar av
kursutvärdering ska gå till på lämpligast sätt.
13. Utbildning till recceveckan
Informations/diskussionspunkt
Föredragande: My
Under höstens reccevecka upplevde My en tydligt kultur av hets kring plugg och betyg
kring reccarna. Detta är väldigt synd då det försvårar jobbet i stressfrågan avsevärt. My
föreslår att inför nästa reccevecka utbilda funktionärerna i vilket ansvar de har gällande
hur reccarna ska tänka inför plugget My undrar hur rådet ställer sig till detta och om
någon vill delta i en sådan utbildning.
Anna och Johan som båda deltog under recceveckan känner också igen detta och anser
att förslaget är bra. De deltar gärna i en utbildning av funktionärerna kring detta.
Herman tillägger att det vore bra om även fejkreccar kan vara en del av detta arbete, på
så sätt att de kan se om det förekommer hets kring plugg eller betyg i de olika lagen och
återrapportera detta till ombudsmannen.
Alva tillägger att det vore bra om vi även informerar om uppstartsprogrammet genom
detta, så att fler reccar får tillgång till en mentor. Alva ska föra en diskussion med
kommittén om en funktionärsutbildning imorgon.
14. Bevakningslista - uppdatering och uppföljning
Marknadsföring av enkät – Alva har pratat med Olle om att lägga upp information om
enkäten på studium. Detta skulle göras innan den 9:e december, men ingenting har skett.
Om det inte görs innan jul så måste vi gå vidare utan någon publicering på studium.
Fokusfrågor för studierådet – se punkt om detta ovan.
FEMJUR:s enkät – se punkt om detta ovan.
Corona – inväntar sammanställning av rapporterna.
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Tenta och vaccinationsbevis, föreläsningar – vi har nu fått svar om att restriktionerna
inte påverkar kärnverksamheten i utbildningen. Alva framför att det skulle vara bra med
ett till omtentatillfälle för att minska risken att studenter dyker upp på ordinarie
tentamenstillfälle med förkylningssymptom. Rådet instämmer i detta och frågan ska
utredas ytterligare av Alva.
Arbetsgrupp om utredning av betygssystemet – arbetet fortlöper.
Lokalfrågor – mikrovågsugnarna är tillbaka på gamla torget. Centralt har det även
tillsatts en ny arbetsgrupp om lokalfrågor.
Stress och psykisk hälsa – arbetsgrupp sedan rapporten i våras har inte tillsatts. Arbetet
ska fortsättas och Alva ska kontakta den nya prodekanen angående detta.
Studentlärare – projektet är klart för terminen gällande T1 och det ska hållas en
avslutningsträff i Januari. På grund av att styrelsens budgetförslag röstades igenom på
stämman kommer även arvodena för studentlärare höjas inför nästa termin. Gällande
T5 kan arvoderingen bli en fråga för studieförbättrande då denna termin kräver färre
studentlärartillfällen.
Riktlinjer kursråd – se punkt om detta ovan.
Enkät – 25 januari utgör deadline för sammanställningen av enkätsvaren. Föreslår att
My sätter stopp för svar den här veckan om Olle inte svarar.
Rådet ska utöka sitt samarbete med studenthälsan, exempelvis genom att vara med på
recceveckan som domarstation, och detta ska läggas in i bevakningslistan under
ordförande.

15. Övrigt
– My: bra om återrapportering från arbetsgrupper och nämnder sker i större
utsträckning, exempelvis genom privatmeddelanden till My eller på möten med
rådet.
– Jonatan tog upp ett problem med att vissa studenter hamnat ur synk med CSN mellan
höstterminen och vårterminen och därför inte får studiemedel under januari månad.
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16. Ordet fritt
17. Mötets avslutande
Mötet avslutades kl. 18:53
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