
Studenträttigheter och kontaktinformation

Det är viktigt att du som student känner till dina rättigheter vid Lunds universitet och hur du
kan agera och var du kan vända dig om du utsätts för diskriminering, trakasserier, kränkande
beteende eller illabehandling.

Rättighetslistan för studenter vid Lunds universitet

www.lu.se → Studera →  Livet som student → Rättigheter och skyldigheter

https://www.lu.se/index.php/studera/livet-som-student/rattigheter-och-skyldigheter-som-stude
nt

Var ska jag vända mig?

Beroende på vad det gäller finns det olika personer att vända sig till. Gäller det något med din
kurs kan det vara kursföreståndaren, läraren eller studierektorer som är aktuella att kontakta.
Nedan listas olika funktioner med mer specialiserad inriktning.

Studerandeskyddsombud

Om du som student upptäcker brister i din fysiska- eller psykosociala miljö kan du vända dig
till prefekten på din institution och/eller ditt studerandeskyddsombud.
Studerandeskyddsombuden kan representera dig för att påverka arbetsförhållandena.
Ett studerandeskyddsombud kan begära att en skyddsrond ska genomföras. En skyddsrond
kan gälla både den fysiska och psykosociala miljön. Studerandeskyddsombudet har
tystnadsplikt.

Kontakt:

www.studentombudet.se

studentombudet@lus.lu.se

Studerandeskyddsombud på Socialhögskolan: ordf.socionom@samvetet.lu.se



Jämlikhetsutskottet i Socionomsektionen

Jämlikhetsutskottet arbetar aktivt för likabehandling och jämlikhet samt har i uppdrag att
arbeta mot diskriminering både vad gäller studenter emellan och i undervisningen på skolan.
Har du upplevt diskriminering, eller blivit illa behandlad av Socialhögskolans personal eller
av andra studenter kan Jämlikhetsutskottet hjälpa till att föreslå tillvägagångssätt samt stötta
dig som student i processen.

Kontakt:
jamlikhet.socionom@samvetet.lu.se

Utbildningsutskottet i Socionomsektionen

Utbildningsutskottet ansvar för alla frågor som rör utbildningen och bevakar utbildningen
med hjälp av studentrepresentanter och terminsombud. Genom detta utskott kan studenter
vara med och påverka och utveckla utbildningen. Har du åsikter, kritik mot, frågor eller
funderingar kring utbildningen kan utbildningsutskottet hjälpa dig.

Kontakt:
utbildning.socionom@samvetet.lu.se

JoL-gruppen

Socialhögskolans arbetsgrupp för jämlikhet, likabehandling och mångfald har i uppdrag att
verka för en arbetsmiljö, för studenter såväl som anställda, präglad av jämställdhet,
likabehandling och mångfald. På Socialhögskolan arbetar gruppen aktivt med att integrera
JoL-perspektiv i det generella arbetsmiljöarbetet och bevakar även hur dessa perspektiv syns i
all utbildning på institutionen. Ledamöterna i gruppen är lärare, en doktorand samt en
studentrepresentant. JoL-gruppens uppdrag kommer främst från prefekt eller
institutionsstyrelsen men de har även möjlighet att själva föreslå uppdrag.

Kontakt:
Marianne Larsson Lindahl: marianne.larsson_lindahl@soch.lu.se

Det går också alltid bra att vända sig till Socialhögskolans prefekt eller annan anställd
som du har förtroende för.

Prefekt Socialhögskolan:
katarina.jacobsson@soch.lu.se


