
Sammanställning av möte 18 november 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.  

Meddelande från studenterna till juridiska institutionen och alla lärare  
Juridiska föreningens utbildningsutskott, bestående av kursombudsrepresentanter samt 
utbildningsansvarig i JF, har fått uppfattning att studenterna generellt sett är väldigt nöjda 
med institutionens omställning till att återigen bedriva undervisningen digitalt. Därför ville 
utbildningsansvarige lyfta detta med studierektorn och övriga lärare.  
 
Studierektorn lyfte frågan med terminsansvariga på deras senaste möte: 
Detta gladde lärarna och alla lärare verkar tycka att det är bra med fler seminariegrupper 
trots att det innebär fler undervisningstimmar.  
 
Kommunikation via mail  
Det har framkommit att en del studenter finner det stressande att det kommer mail på 
kvällar och helger. Studenterna som lyft frågan förstår att det ibland är nödvändigt när det 
handlar om information som behöver komma så snart som möjligt men ser gärna att lärarna 
sparar på information som inte är brådskande.  
 
Studierektorn lyfte frågan med terminsansvariga på deras senaste möte: 
Lärarna anser att det måste vara upp till studenterna att kolla mailen när de själva vill, de 
kan ställa in notiser eller använda en särskild studentmail som de bara läser när de vill.  
 
Beslut och information om tentor  
Utbildningsansvarige lyfte frågan om att det ligger i mångas studenters intresse av att få veta 
huruvida tentamen kommer att genomföras fysiskt i sal eller genom en digital lösning. 
Utbildningsansvarig påpekade därför att studenterna vill ha information om tentorna så 
snart det finns någon att få. 
 
Studierektorn lyfte frågan med terminsansvariga på deras senaste möte:  
Terminsansvariga kommer att ta beslut inom kort och informera studenterna så snart 
beslutet är taget.  
 
Återkoppling angående förslag om ökat engagemang för kursutvärderingarna   
Utbildningsansvarig har tidigare på ett utbildningsutskotts möte med juridiska institutionens 
lyft ett förslag om hur man kan öka studenternas engagemang i kursutvärderingarna. 
Förslaget gick ut på att terminsansvarig sammanställer synpunkterna och ger en kort 
kommentar till dessa på Cambro. Detta för att studenterna ska få bekräftelse på att lärarna 
tar del av deras svar. Studierektorn informerade då om att tanken är att lärarna ska 
återkoppla både till nuvarande grupp och till studenterna som läser kursen nästa gång. Dock 



kanske det sista görs i större utsträckning. Studierektorn lyfte därför frågan med 
terminsansvariga på deras senaste möte:  
 
Lärarna tackade för påminnelsen och uppgav att tanken är att kursutvärderingen ska 
återkopplas både till den grupp som skrev utvärderingen och till den nya gruppen som ska 
läsa kursen.  
 


