
 

 

 

 

 

Kursombudsmöte den 20 oktober 2022    

 

§ 1 Mötets öppnande 

 Mötet öppnas 16.18. 

 

 

§ 2 Godkännande av dagordning 

 Dagordning godkänns. 

 

§ 3  Närvaro 

 Närvaro tas muntligt. 

 

§ 4        Skriva på kontrakt  

 Kursombudskontrakt skrivs på av samtliga närvarande. 

 

§ 5 Rapport med återkoppling från Utbildningsutskottet och JF 

Ellen rapporterar från det senaste sammanträdet med NUGA där 
självvärderingen för kvalitetsutvärderingen av juristprogrammet 
behandlades. JF har fått skicka in en studentinlaga tillsammans med 
självvärderingen där JF kan komplettera med studenternas åsikter och trycka 
på vad vi tycker brister. De externa granskarna kommer på platsbesök den 
28–29 november.  

I övrigt diskuterades fakultetens styrdokument angående ordningsregler för 
salstentamen på. Just nu arbetas för en samordnad tentamensservice på 
universitetsnivå, vilket innebär att juriststudenter precis som övriga studenter 
på LU måste börja anmäla sig till salstentamen. Kravet börjar gälla “på riktigt” 
HT23 men kommer påbörjas redan VT23 för att vi ska “tränas” in och kunna 
begå misstag.  

Ellen uppdaterar angående vinterlovet. Under senaste tiden har hon fått 
indikationer på att fakultetsstyrelsen inte kommer besluta att införa ett 
vinterlov för läsåret 2023/2024. JF fortsätter arbeta för att få igenom 
förslaget.  

Box 207, 221 00 LUND 
besöksadress 

Winstrupsgatan 8 
telefon 

070-355 52 99 
eller 

070-355 52 96 
e-post 

jf@jf.se 
bankgiro 

171-3148 
org nr 

845001-1732 



UU rapporterar om Vi måste prata-veckan. Intressekoll för kursombud att 
hjälpa till under veckan. Vidare informeras om after-school på JF 21/10 och 
JIPPO:s intimen. Efter nästa kursombudsmöte blir det tacokväll och mötet 
efter det bjuds det på julfika.  

 

§ 6  Rapport från kursombuden  

T1 

Utvärderingsformulär har skickats ut i klassgruppen innan tentan. Resultatet 
var i sin helhet bra men viss kritik mot föreläsare som ansågs ha 
ostrukturerade föreläsningar.  

Vidare önskar studenterna en tydligare röd tråd mellan föreläsningarna, då de 
i nuläget upplevs som lite spridda och att det inte är något specifikt fokus 
under föreläsningarna.  

Kritik riktas mot blackboard. Det önskas fler genvägar till kurserna på 
hemsidan.  

Övningar i sin helhet får positiva resultat men det önskas mer diskussion och 
längre tid. Det lyfts önskemål om en separat examination till delen om logik. 

 

T2  

Det riktas kritik mot att fordringsrätt läses innan ersättningsrätten, vilket 
skapar problem i förhållande till rättegångsspelet som utgår från 
ersättningsrätten. Detta leder till att introduktionen till ersättningsrätten är 
samma dag som stämningsansökan i rättegångsspelet lämnas in. När fallet till 
rättegångsspelet handlar om ersättningsrätt blir detta problematiskt, speciellt 
med hänsyn till att svaromålet sker efter hela blocket mer ersättningsrätt. UU 
ska kontakta föreläsarna.  

 

T3 

Kritik främst rörande administration. För små salar bokas och studenter 
behöver sitta på golvet, vilket även stressar studenterna och föreläsaren. Till 
exempel var Tetra Laval var bokad till hela klassen.  

Utöver detta har det inkommit kritik för schemaläggning och det önskas mer 
variation mellan grupperna. Idag har samma grupp, samma tid enda till 
december, vilket anses vara orättvist.  

Gruppindelningen har även kommit ut sent vilket det har varit lite klagomål 
om.  

Till seminarierna/övningarna har det bokats tre grupprum till nästan åtta 
grupper vilket gör att det blir svårt för studenterna att veta var de ska sitta 
och göra uppgiften.  



Under övningarna upplever studenterna att det ibland under 
presentationerna från de olika grupperna presenteras felaktiga svar men att 
lärarna inte går in och korrigerar. Ellen framför att seminarier och övningar 
ofta också syftar att lära i andra lärandemål än bara materiell kunskap, men 
UU tar med sig det till kommande kurskonferens.   

UU tar med sig informationen.  

 

T4 

Olika besked från lärare angående vad som är kursfordran och inte. Vissa 
föreläsare menar att även lagar som inte står med i författningslistan är 
kursfordran.  

Föreläsningar i större salar har skett utan mikrofon, vilket leder till att 
studenterna inte hör. Detta gäller främst Paleastra. Även viss problematik 
med projektorer som gjort att föreläsningarna kommit igång sent.  

UU tar med sig informationen.  

 

T6  

Det har lyfts klagomål angående betygen på folkrättstentan. Studenterna 
menar att typsvaren inte motsvarar den nivå som studenterna förväntade sig 
utifrån vad som hade kommunicerats med dem. 

 

§ 7 Övriga frågor 

Det uttrycks en oro att ”betygsstatistiken” förändras mellan terminerna som 
den gjordes för T6. Ellen svarar att betygen inte utgår utifrån någon 
normalfördelning och att det därför kan skilja sig åt från termin till termin. 

Ellen återkopplar till en fråga från förra mötet angående undersökning av 
hybridlösningar för föreläsning. Det har inte gjorts någon undersökning av 
hybridundervisning.  

Fråga om tröjor för kursombud. 

Information om vi måste prata-veckan.  

 

§ 8  Mötets avslutande 

Mötet avslutas. 

 

______________________            _______________________         

       Isabelle Ivarsson                                         Yasmina Fathallah    

          Sekreterare                                Justeringsperson                            



 


