Sammanställning av möte 23 oktober 2020
Detta är en sammanställning av vad utbildningsansvarig, Julia Netinder
representant från utbildningsutskottet, har lyft och diskuterat med studierektor
Nina Nilsson Rådeström. Syftet med denna sammanställning är att sprida
informationen och diskussionen som förs mellan ovanstående till alla medlemmar
i Juridiska föreningen Umeå.
Är det något du vill veta mer om eller har du några andra funderingar hör gärna av dig till
utbildning@jf-umea.se.

Valbara kurser
-

Önskemål om att de valbara kurserna ska beskrivas bättre på hemsidan.
Utbildningsansvarig har blivit ombedd att arbeta för att det valbara kurserna på
programmets senare del ska beskrivas bättre på hemsidan. Framförallt önskas en
mer rättvis bild av vad kurserna innehåller samt ett studentperspektiv på kurserna.
Utbildningsansvarig tog därför upp detta till diskussion.
Studierektorn informerad om att varje institution har ett visst utrymme på hemsidan
umu.se samt att det finns riktlinjer angående layouten på hemsidan. Detta medför
att institutionen inte kan ha allt för mycket text på hemsidan. Studierektorn ställde
sig dock positiv till förslaget, om det finns utrymme för detta, och ska därför ta upp
frågan med juridiska institutionens informationsansvarig.

Terminsrelaterade utbildningsfrågor
-

Påföljdsundervisning på T5
Utbildningsansvarig har blivit ombed att lyfta frågan om upplägget på
påföljdsundervisningen på T5 då många studenter saknat möjligheten att ställa
frågor och återkoppling på den skriftliga inlämning som ersatte det enda seminariet.
Utbildningsansvarig lyfte därför frågan och anförde hur viktigt det är att studenterna
får möjlighet att ställa frågor och återkoppling på seminariet. Detta höll studierektorn
med om och ska lyfta detta med kursansvarig Lena Landström.
Kommentar:
Innan denna sammanställning publiceras har ansvarig lärare Robert Forslund gjort ett
förtydligande angående detta på anslagstavlan i Cambro. Berörda studenter hänvisas
därför till detta förtydligande.

Arbetsmiljö- och utbildningsfrågor relaterade till Covid-19
-

Komplettering av seminarium
Utbildningsansvarig har tidigare på Juridiska institutionens utbildningsutskottsmöte
lyft upplägget kring kompletteringar av seminarium. Upplägget måste möjliggöra för
studenterna att följa Folkhälsomyndigheternas riktlinjer och ska inte bidra till att
studenterna får en så pass ökad arbetsbelastning i slutet av terminen att studenterna
inte stannar hemma vid symtom. Därför föreslog utbildningsansvarig en avstämning
mitt i terminen vilken ska leda till att de studenterna som missat seminarium under

terminens första hälft ska ges möjlighet att komplettera dessa mitt i terminen.
Förslaget mottogs väl av mötets deltagare och studierektorn har även lyft frågan med
berörda kursansvariga. Även dessa är positiva. Därför förslog utbildningsansvariga på
detta möte att denna information ska kommuniceras med studenterna så att dessa
vet vad som gäller och stannar hemma vid symptom.
Studierektorn ska framföra detta önskemål till alla kursansvariga.
-

Platsbrist på universitet
Bristen på studieplatser på universitetet har ökat ytterligare i och med de
restriktioner som Covid-19 medfört. Framförallt är det svårt att hitta plats för att
kunna arbeta i basgrupp. Därför lyftes frågan i JF:s utbildningsutskott om
basgruppernas storlek behöver minskas ytterligare. Det vill säga från ca 6–7 personer
till 3–4 personer per basgrupp.
Utbildningsansvarig lyfte frågan med studierektorn som förstår studenternas
problematik angående arbetsplats. Hon lyfte den eventuell lösningen att studenterna
kan boka mindre klassrum för detta arbete. Dessa klassrumma används inte av
lärarna i deras undervisning eftersom de inte rymmer tillräckligt många studenter.
Utbildningsansvarig håller med om att detta kan vara en bra lösning just nu men om
restriktionerna kvarstår även nästa termin så kan basgruppernas storlek behöva ses
över igen. Utbildningsansvarig och studierektorn kom därför överens om att de båda
ska undersöka studenternas möjlighet att boka klassrum.
Kommentar:
Utbildningsansvarig och studierektorn har efter mötet undersökt möjligheten för
studenterna att boka mindre klassrum. Tyvärr är detta inte möjligt med den
behörighet studenterna för nuvarande ges i TimeEdit. Studierektorn ska därför
arbeta vidare med frågan för att försöka ge studenterna sådan behörighet. Just nu är
detta väldigt svårt på grund av lokalbrist.

Övrig information
Studierektorn informerade att frågan om betygssystemet vara eller icke vara även
kommer att diskuteras på Juridiska institutionens ledningsmöte.
Studierektor och övrig ledning vill också framföra att vi hoppas att ni tänker på
smittspridningen och agerar därefter även på fritiden den närmaste tiden!

