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Närvarande
Nina Nilsson Rådeström
Stefan Lidberg
Linda Andersson
Sebastian Björnberg
Alexander Krüger
Lina Sidenhag
Ann Lundgren
Jan Leidö
Julia Jonsson
Lisa Norenius
Julia Fischer
Tid:
Plats:

Studierektor, ordförande
Studievägledare
Studieadministratör
Doktorand
Doktorand
Universitetsadjunkt
Universitetsadjunkt
Universitetslektor
Studentrepresentant
Studentrepresentant
Studentrepresentant

Kl. 13–15
Institutionsbiblioteket och via Zoom

Ärende

Beslut/Åtgärd

1.

Mötets öppnande

Mötet öppnas.

2.

Utseende av protokollförare och
protokolljusterare

Lina utses till protokollförare, Sebastian 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 NJUGG-mötet den 30
september. Där diskuterades de olika
lärosätenas återgång till fysisk närvaro, ett nytt
betygssystem som ska tas upp vid ett
kommande dekanmöte för ev. utredning samt
hur de olika lärosätena hanterar
tillgodoräknanden. Nina informerar även om
ett möte med Samfak där svarsfrekvenserna på
nybörjarenkäten, tillgänglighet samt olika
projekt om distansutbildningar togs upp.
Julia J informerar om att JF nu har återgått till
normalläge vad gäller evenemang,
föreläsningar mm. Med anledning av att JF
firar 30 år kommer det att vara en
jubileumssittning. Julia informerar även om
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att hon deltagit på styrelsemöte för Juro, där
bland annat enkäten om studenternas mående
och ett eventuellt nytt betygssystem
diskuterades. Avslutningsvis informerar Julia
om att JF söker en vice utbildningsbevakare
som ska ansvara för nationellt samarbete och
rådgivning.
6.

Sammanställning av inkomna
kursutvärderingar

Inkomna sammanställningar gås igenom och
läggs till handlingarna.

7.

Förslag till kursutbud ht22/vt23

Det antecknas att Barnrätt ges på helfart from.
vt 2022 samt att en ny översiktskurs med
inriktning mot offentlig förvaltning ges from.
ht 2022.

8.

Revidering av kursutvärderingsformulär

Efter viss diskussion beträffande frågorna om
hur studieresultaten uppfyllts, examinationens
relevans samt muntlig framställning enas
utskottet om att Nina ska göra vissa mindre
ändringar och skicka förslaget på remiss till
utskottets ledamöter.

9.

Övriga frågor

Jan lyfter frågan om kommande pedagogiska
seminarier där att undervisa om och med vissa
rättskällor diskuteras som tema.
Nina lyfter frågan om studenternas studiemiljö
ska vara en särskild punkt i dagordningen.
Utskottet enas om att det fortsättningsvis ska
finnas en särskild studentpunkt i
dagordningen, där studentrepresentanterna
kan lyfta såväl synpunkter på utbildningen
som deras studiemiljö.

10. Nästa möte

Nästa möte som var planerat till december
2021 ställs in.

11.

Mötet avslutades.

Mötet avslutas

Justeras

Vid protokollet

Sebastian Björnberg

Lina Sidenhag
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