Socionomstudent? Ta tillfället i akt att påverka din
utbildning som studentrepresentant!
Vad gör en studentrepresentant?
En studentrepresentant är studenternas ansikte utåt i utbildningsfrågor. På socialhögskolan har vi
som studenter rätt att delta i olika studieråd och arbetsgrupper tillsammans med socialhögskolans
studieledning. Som studentrepresentant får du möjligheten att påverka kursplaner, litteraturlistor,
pedagogisk utveckling, jämställdhet och lika villkor, arbets- och studiemiljön, kvaliteten och mycket
mer. Hur många möten du går på varierar beroende på vilken arbetsgrupp du sitter med i. Som
studentrepresentant får du också värdefulla erfarenheter att ta med dig för dina framtida jobb och
uppdrag. Du får tidigt en insikt i myndighetsstyrning, organisationsutveckling, styrelsearbete och
rättighetsfrämjande arbete. Styrelsen kommer i början av vårterminen göra ett fyllnadsval för
studentrepresentanter. Vi söker därmed dig som vill framföra studenternas åsikter i arbetsgrupper
som Institutionsstyrelsen, Arbetsutskottet, JoL-gruppen, Pedagogiska rådet, Kursplanegruppen
och på kursföreståndarmöten.
Vi söker både ordinarie studentrepresentanter och suppleanter, vilket är ersättare om ordinarie
skulle vara borta av diverse skäl.
Institutionsstyrelsen |
Studentrepresentanter: 2 ordinarie ledamöter, 2 suppleanter
Institutionsstyrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten vid Socialhögskolan. Styrelsen
tar beslut om riktlinjer för verksamheten, hur skolans resurser skall användas, utbildnings- och
kursplaner, kurslitteratur etc.
Arbetsutskottet |
Studentrepresentanter: 1 ordinarie ledamot, 1 Suppleant
Arbetsutskottet samordnar möten inför möten med institutionsstyrelsen och lyfter frågor gällande
riktlinjer för verksamheten, hur skolans resurser skall användas, utbildnings- och kursplaner,
kurslitteratur etc.

JoL-gruppen |
Studentrepresentanter: 1 ordinarie ledamot, 1 suppleant
Gruppens övergripande syfte är att främja perspektiv som kön, etnicitet, klass, ålder,
trosuppfattning, sexualitet, funktionsnedsättning m.m.., genom att uppmärksamma och arbeta för
att dessa perspektiv blir integrerade delar av socionomprogrammet och institutionens övriga
verksamheter.
Kursföreståndarmöten |
Studentrepresentanter: 1 ordinarie ledamot, 1 suppleant
Vid dessa möten är deltagare samtliga kursföreståndare, utbildningsadministrativ personal,
kontaktbibliotekarier samt studierektorer (sammankallande) och studentrepresentanter.
Pedagogiska rådet |
Studentrepresentanter: 1 ordinarie ledamot, 1 suppleant.
Pedagogiska rådet är en ny arbetsgrupp som startades HT21. Vid dessa möten får du chansen att
diskutera pedagogiska frågor tillsammans med lärare och studierektorer. Under mötena diskuteras
alla typer av pedagogiska frågor som rör socionomprogrammet, det kan vara allt från kurslitteratur
till undervisningsmetoder.
Kursplanegruppen |
Studentrepresentanter: 1 ordinarie ledamot, 1 suppleant.
Kursplanegruppen består av studierektorer. lärare och studentrepresentanter och är en
arbetsgrupp dit kursföreståndare kan vända sig när kursplanen ska förändras. Det är dels sådana
förändringar i existerande kurser, och dels nya kurser där kursföreståndare ska skapa en helt ny
kursplan. Arbetsgruppen träffas några gånger varje termin. Denna post passar en student som är
intresserad av hur kursplaner utarbetas och formuleras.
Studierådet vid socialhögskolan | Sammanträde 1 gång per termin
Utöver att du är aktiv i den arbetsgrupp du representerar sitter du även med i Socialhögskolans
studieråd som sammanträder 1 gång per termin. Studierådet har till uppgift att tillgodose
studenternas intressen i frågor som rör studier och utbildning samt vad därmed äger sammanhang.
Studierådsledamöter består således av Samhällsvetarkårens valda studentrepresentanter, av
terminerna utvalda terminsombud och andra aktiva inom utbildningsrelaterade frågor.
Hur ansöker jag?
Är du intresserad av att bli studentrepresentant är du välkommen att fylla i följande formulär:
https://forms.gle/oVfGxskkcd6fNsUg9 . Efter detta blir du kontaktad av socionomsektionens

styrelse och besked om huruvida du blivit vald till posten eller ej och huruvida då är ordinarie
studentrepresentant eller suppleant.
Har du frågor som rör val av studentrepresentanter eller övriga funderingar om sektionen är du
mer än välkommen att höra av dig till Anton Silverbern via mail på ordf.socionom@samvetet.lu.se

@Socionomsektionen
https://socionomsektionen.se

