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Närvarande  

Nina Nilsson Rådeström 
Stefan Lidberg  
Linda Andersson 
Lina Sidenhag 
Sofia Eirell 
Maria Eklund 
Julia Jonsson 
Lisa Norenius 
Julia Aspari 

Studierektor, ordförande 
Studievägledare 
Studieadministratör 
Universitetsadjunkt 
Universitetsadjunkt 
Universitetslektor 
Studentrepresentant 
Studentrepresentant 
Studentrepresentant 

 
Tid: Kl. 13–15 
Plats:  Zoom 
 

Ärende  Beslut/Åtgärd 

1.  Mötets öppnande Mötet öppnas. 
 

2.  Utseende av protokollförare och 
protokolljusterare 

Lina utses till protokollförare, Sofia utses till 
protokolljusterare. 
 

3.  Föredragningslistan 
 
 

Föredragningslistan fastställs.  
 

4.  Föregående protokoll Protokollet från föregående möte gås igenom 
och läggs till handlingarna.  

5.  Rapporter från ordförande  
och ledamöter 

Nina informerar om  
-  att institutionen närvarade på 
Gymnasiedagen den 4 mars. Informationen till 
gymnasieeleverna gavs digitalt och det var 
många som lyssnade. 
- att inget beslut ännu kommit från rektor 
angående höstens undervisning, men att ett 
beslut väntas under april. 
- att Kristina Törnehed är ny 
amanuenssamordnare. 
- att Nina och Therese håller i ett pedagogiskt 
seminarium den 12 maj med temat 
inkluderande pedagogik. 
- att antalet anmälningar till 
disciplinnämnden, vad gäller 
samhällsvetenskapliga fakulteten,  har ökat 
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sedan distansundervisning infördes. Det märks 
även för vår institution. 
- att Nina ska delta i en workshop för 
studierektorer om hållbar utveckling i slutet av 
april.  
- att Nina och Stefan ska delta i en 
studierektors- och studievägledarkonferens. 
 
Utkast till verksamhetsplan och 
verksamhetsberättelse för juristprogrammet 
gås igenom. Fördelningen mellan kvinnor och 
män samt genomströmningen lyfts särskilt.  
 
Julia Jonsson informerar om  
- att Juridiska föreningens utbildningsutskott 
bytt namn till Studierådet.  
- att Juristens dag kommer att vara 2-3 
december i år. 
- att JURO har arbetat med en enkät om 
psykisk ohälsa bland juriststudenter som inom 
kort ska skickas ut till juriststudenter vid alla 
lärosäten. 
- att studenterna önskar att Zoom-länkar ska 
läggas ut på ett och samma ställe på olika 
terminers och kursers Canvas-sidor. 
- att inspelade föreläsningar som är längre än 
den tid som satts ut i schemat kan påverka 
studenternas planering av sina studier. 
- att det för kommunikationen mellan 
studenter och lärare är bra om läraren stannar 
kvar i Zoom-rummet en liten stund efter 
undervisningens slut. 
 

6.  Sammanställning av inkomna 
kursutvärderingar   

Inkomna sammanställningar gås igenom och 
läggs till handlingarna.  

7.  Övriga frågor Linda undrar om det kommit någon ytterligare 
information angående det nya systemet för 
digitala tentor. Nina ska kolla upp det.  

8.  Nästa möte Nästa möte äger rum den 19 maj kl 13.15.  

9.  Mötet avslutas Mötet avslutades. 
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Justeras Vid protokollet 

Sofia Eirell Lina Sidenhag 

 


