
 

 

 

 

 

Kursombudsmöte den 26 september 2022    

 

§ 1 Mötets öppnande 

Mötet öppnas kl. 16.18.  

 

§ 2 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns.  

 

§ 3  Närvaro 

Närvaro tas muntligt.  

 

§ 4        Presentation 

Samtliga deltagande får presentera sig.  

 

§ 5 Rapport med återkoppling från Utbildningsutskottet och JF 

Ordförande Ellen Palmgren rapporterar:  

- NUGA (Nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå) är 
en nämnd där utbildningsfrågor diskuteras och beslutas om på 
Juridiska fakulteten. Sofie Svanberg (ordförande UU), Ellen 
Palmgren (ordförande JF) samt Ella Sjöbeck (ordförande JF 19/20) 
är studentrepresentanter där. Just nu pågår en kvalitetsutvärdering 
av juristprogrammet. Som ett steg i denna process så håller bland 
annat studierektor på att författa fakultetens självvärdering. Under 
mötet fick vi ta del av det första utkastet. Just nu håller fakulteten på 
att göra en självvärdering och utkastet till denna fick man ta del av 
på NUGA.  

 

- Den 22 september anordnades en personaldag för alla fakultetens 
medarbetare. Denna personaldag tillägnades frågan om ett eventuellt 
införande av ett vinterlov. Frågan om ett vinterlov är något som JF 
har drivit under en lång tid och har sedan verksamhetsåret 20/21 
varit en del av JF:s åsiktsprogram. Sedan HT21 har det funnits en 
arbetsgrupp under NUGA som har utrett frågan om vinterlov vidare 
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efter att JF på egen hand utrett frågan. I denna arbetsgrupp sitter 
Ellen och Ella Sjöbeck tillsammans med representanter från 
fakulteten. Arbetsgruppen kom fram till ett förslag om vinterlov med 
en bruten vecka är det mest lämpliga förslaget. Under personaldagen 
presenterade arbetsgruppen förslaget och man svarade på frågor. 
Varje lärarlag fick sedan samlas och diskutera förslaget och 
presentera vilka fördelar och nackdelar de såg med vinterlovet. 
Responsen var blandad. Somliga upplevde att det finns praktisk 
problematik medan vissa inte trodde ett vinterlov skulle innebära 
någon större påverkan. Arbetsgruppen ska fortsätta arbeta med det 
som kom fram under personaldagen. I slutändan är det 
fakultetsstyrelsen som beslutar i frågan. Överlag gick det väldigt bra 
och vi upplevde det som väldigt viktigt att få denna möjlighet att 
tillsammans med fakulteten kunna diskutera förbättringar för 
studenterna.  

-  

Utbildningsutskottet rapporterar:  

- Har regelbundna möten med beredningsgruppen för 
utbildningsfrågor.  

- Har börjat arbeta med Vi måste prata. Vi måste prata kommer ske 
under höstterminen och Speak up days under vårterminen 

- Nästa vecka hålls tentafikan för T1. Kursombuden från T1 och T2 
är varmt välkomna att delta.  

- Planerar inför en kommande afterschool.  
- Nästa möte hålls den 20 oktober.  

 

§ 6  Rapport från kursombuden  

T6: Inget att rapportera. Har inte fått in något ännu, kan bero på att de skrev 
tenta i folkrätt precis.  

 

T5: Inget att rapportera. Inga synpunkter på seminarier eller att det är mycket 
kurslitteratur har inkommit. 

 

T4: Det har inkommit önskemål om att det ska vara mer “case-baserade” 
övningsuppgifter, just nu är det seminarier baserade på rättsfall. Det har 
också påpekats att de har haft många föreläsningar på LTH vilket har 
upplevts svårt i och med bristen på eluttag i de lokalerna. 
Utbildningsutskottet förklarar att det råder lokalbrist som kräver att man 
använder andra salar men meddelar att de ska föreslå att användningen av 
externa lokaler kan fördelas jämnare mellan terminerna.  

 

T3: Det har inkommit synpunkter rörande att vissa föreläsningar drar över 
väldigt långt efter föreläsningens slut medan vissa föreläsningar dras igenom 



snabbt och därför slutar tidigt. Tidigare terminer har haft samma problem. 
UU skickar med att dessa synpunkter kan diskuteras på kommande 
kurskonferens.  

Det påpekades att studenterna inte fick tillgång till schemat förens 25 augusti, 
när kursstart var 29 augusti. Studenterna ska ha tillgång till det preliminära 
schemat en månad innan kursstart.  

Kursombuden meddelar att de inte fått någon information om 
kurskonferensen för T2 VT22. UU kommer höra av sig till T2-laget.  T4 flikar 
in att de inte heller haft kurskonferens för T2 HT21. Fakulteten ska numera 
höra av sig till JF för att planera in kurskonferens, men det verkar vara ett 
problem för T2. UU föreslå att ha en gemensam kurskonferens till 
kursadmin. 

 

T2: Från vissa studenter upplevs det som att mycket information pressas in 
på för lite tid, vilket gör det svårt att ta sig till informationen. Ellen berättar 
att högskolepedagogisk kompetensutveckling är en väldigt viktig fråga som 
JF arbetar med genom Lunds universitets studentkårer. Förhoppningsvis ser 
vi framsteg i ökade möjligheter till kompetensutveckling för lärare. 

 

T1: Inget att rapportera. Hade en föreläsning som upplevdes ostrukturerad 
då PP:n inte fungerade. 

    

§ 7 Övriga frågor 

Fråga ställs rörande en undersökning av hybridundervisning som ska ha varit 
på tal om i vintras. Det är osäkert vilken undersökning som avses men Ellen 
ska återkomma.  

 

 

§ 8  Mötets avslutande 

Mötet avslutas 17.00.  

 

 

 

 

   _______________________     _______________________         
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