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And that’s a wrap!
Höstterminen har flugit förbi i rasande fart och
detta är årets sista Månadens Påverkan.
Consensus kontor kommer stänga för året den
22 december och vi öppnar igen 23 januari. Du
kan självklart höra av dig till våra
funktionsmailar under tiden!

Vi hoppas ni är nöjda med er insats under
hösten och kan ta lite ledigt över julen.

Har du något som du önskar att vi arbetar
mer med eller en fråga som du tycker
Consensus ska driva vidare? Hör av dig, du
hittar våra kontaktuppgifter till höger!

Månadens påverkan är Consensus
sätt att ge er studenter höge insyn i

vårt påverkansarbete. Fler
månadens påverkan hittar du på:

https://www.consensus.liu.se/aktu
ellt/manadens-paverkan

Glöm inte att bli medlemmar i
Consensus här:

medlem.consensus.liu.se

https://www.consensus.liu.se/aktuellt/manadens-paverkan
https://www.consensus.liu.se/aktuellt/manadens-paverkan
https://medlem.consensus.liu.se/


SLR
I början av december deltog Consensus

tillsammans med våra systerkårer i

Studentledningsrådet (SLR). SLR är ett forum

med stor påverkansmöjlighet för kårerna där

universitetsledningen mfl. finns representerade.

På höstens SLR drev kårerna en fråga gällande

utveckling av EvaLiUate som idag inte upplevs

vara tillräckligt för att kunna utveckla kurserna

framgångsrikt. Andra frågan rörde

studentmedverkan vid inval av bland annat

programansvarig samt examensbevis. Vilket

grundar sig i den rapport UKÄ tagit fram kring

studentinflytande vid beslut som fattas av

endast en person. En längre informationspunkt

riktade sig även mot problematik med

digitalisering av examensbevis, främst för de

internationella studenterna på universitetet.

Kårernas åsikter togs väl emot och samtliga

områden arbetas det nu aktivt med. Vårens SLR

äger rum i maj där det också kommer ges

återkoppling kring arbetet med frågorna och

det arbete som hittills utförts.

Lansering av studentintranätet
Den 12 december lanserades det nya

Studentintranätet för alla studenter. Intranätet

har varit på gång under en längre period och

grundar sig i att kårerna på föregående SLR

betonat vikten av att tydligt beskriva studenters

rättigheter och på ett enkelt sätt ha tillgång till

informationen. På Studentintranätet hittar du

numera viktig information om din studietid,

bland annat finns det en flik specifikt för

studenters rättigheter. Superviktigt, tycker vi i

Consensus!

Kontakta oss:

KÅRORDFÖRANDE
Lydia Toft

ko@consensus.liu.se
0733-44 98 30

VICE KÅRORDFÖRANDE
Clara Karlsson Brefält
vko@consensus.liu.se

073-962 55 52

UTBILDNINGSUTVECKLARE
Alva Amrén

uu@consensus.liu.se
073-940 55 20

STUDIESOCIALT ANSVARIG MOTTAGNING
Mikaela Alexanderson
sam@consensus.liu.se

073-940 55 21

STUDIESOCIALT ANSVARIG ARBETSMILJÖ
Sofia Luong

073-981 50 25

MEDLEMS- OCH
STUDENTREPRESENTANTSANSVARIG

Lisa Harrysson
msa@consensus.liu.se

073-940 55 52

Uppdatering SSK
Under hösten har det genomförts ett

gediget arbete gällande

sjuksköterskeprogrammet. Consensus

har arbetat nära tillsammans med

programledningen samt

sjuksköterskasektionerna i Norrköping

och Linköping. Arbetet har berört i

huvudsak ME12 och MOI3, och vi

kommer fortsätta samarbetet även

under nästa termin.
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Heldag FSM/UNM
Consensus medverkar i många olika

mötesforum, däribland Fakultetsstyrelsen (FSM)

och Utbildningsnämnden MedFak (UN-M).

Nyligen deltog Consensus representanter i

heldagar med både UN-M och FSM. I dessa

forum diskuteras bland annat strategiska frågor

som rör LiU och Medicinska Fakulteten i

synnerhet.

På senaste FSM lyfte Consensus en

diskussionspunkt gällande

studentrepresentation. Fakulteten och

Consensus kommer framöver att arbeta

tillsammans kring rekrytering av

studentrepresentanter till forum som bland

annat programutskott.

Mentorskap
För några år sedan fanns konceptet

Mentorskap på MedFak, drivet av

Studentenheten. Konceptet byggde på att

studenter i äldre terminer agerade mentorer i

studierna för yngre terminer inom samma

program. Mentorskapskonceptet har på senare

tid försvunnit och dess frånvaro har varit

märkbar och efterfrågad. Därför kommer

Consensus tillsammans med Studentenheten

under våren att se över möjligheterna att

återinföra konceptet på MedFak, i vilken

utsträckning och hur det kommer se ut återstår

att se!

Omklädningsrum US
Under november och december har det

inkommit problem kring att studenter

inte haft tillgång till omklädningsrum vid

VFU på US Linköping. Consensus har

därför under denna period arbetet aktivt

för att lösa problemet för att studenter

ska få tillgång till omklädningsrum under

sin VFU. Dialog har förts med Region

Östergötland och deras enhetschefen för

VFU. Ett utskick har gjorts till

verksamheterna för att möjliggöra att

alla studenter åter får tillgång till

VFU-omklädningsrummen på plan 10,

men arbetet är fortsatt pågående för att

det ska lösa sig för samtliga studenter.

Plan inför våren
Det må kännas långt dit, men när

vårterminen startar igång har Consensus

spännande projekt på gång. Utöver de

pågående projekten och uppföljning av

dessa så kommer Consensus påbörja

arbete med IPL, förbättrad information

kring utspärrning samt stort fokus på de

nya interna verksamhetsmålen som ska

tas fram.

GLÖM INTE

Att hjälpa oss utvärdera Månadens Påverkan genom att svara på

enkäten! https://forms.gle/qikAMteAoUFd1C2P8

https://forms.gle/qikAMteAoUFd1C2P8

