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I syfte att stärka våra studenters insyn i
Consensus påverkansarbete skickas
Månadens påverkan ut, ett nyhetsbrev
med fokus på vårt senaste arbete
gentemot universitetet, kommunala och
nationella organ.

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!

Ryssland invasion av Ukraina
Tyvärr har mycket hänt i omvärldsläget sedan
förra utskicket om Månadens påverkan.
Linköpings universitet tog väldigt tidigt ett starkt
ställningstagande mot Rysslands invasion av
Ukraina, något som vi i Consensus såg mycket
positivt på. Första dagarna efter invasionen
hände väldigt mycket på lärosätets-nivå och en
speciell arbetsgrupp tillsattes för att bevaka
situationen som kontinuerligt stämmer av med
studentkårerna. Consensus deltog också,
tillsammans med krisledningen och andra
tjänstemän, på en workshop om
kontinuitetshantering där Consensus bland annat
bidrog med synpunkter på universitetets
kommunikation, studenthälsans prioriteringar
och universitetets fortsatta internationella
verksamhet. Flera studenter, studentföreningar
och grupper har också hört av sig till oss

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

påverkansarbete. Fler månadens påverkan
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angående hjälp med att driva frågor, sprida
information och komma i kontakt med rätt
personer på universitetet. Vi ser väldigt positivt
på detta engagemang från studentgruppen och
försöker nu i bästa möjliga mån driva era tankar
och viljor i rätt forum. Har du idéer eller tankar
på hur vi kan stödja Ukraina? Kontakta
ko@consensus.liu.se.

Ingen ska behöva betala för VFU
Dolda rese- och boendekostnader i samband
med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är
något som varit på Consensus, och många andra
studentkårers, bord under många år och vi kände
att det nu är dags att driva denna fråga
ordentligt. Många av våra program har dock
begränsade ekonomiska resurser vilket innebär
att ökade kostnader för programmen kan urholka
moment och i värsta fall sänka kvalitén på våra
utbildningar. Vi har därför valt att driva denna
fråga nationellt. Consensus har därför under
mars månad motionerat till SFS:s att regeringen
ska tillsätta en utredning för att se över
möjligheterna för ekonomiska stöd till
VFU-studenter. En lösning som vi anser att
regeringen ska ses över är ett CSN-administrerat
bidrag till studenter som gör VFU på annan plats
än sin studieort. Om detta av olika anledningar
inte är möjligt anser vi att regeringen ska
kompensera programmen med extra medel som
kan täcka dessa kostnader för studenter istället.
Detta för att ingen student ska behöva betala för
sin utbildning. Beslut om SFS verksamhetsplan
tas den 8e maj.

En hemsida med information till
studenter
Som ni säkert vet finns det i dagsläget ett flertal
hemsidor som studenter behöver besöka för att
kunna hitta nödvändig information kring deras
studier. Utöver Lisam finns webbsidan
student.liu.se och för oss studenter på medfak
även sidan old.liu.se/medfak samt den tidigare
webbsidan insidan.liu.se. Det stora utbudet av
olika webbsidor med information riktat mot
studenter har medfört stor förvirring och vi i
studentkårerna har länge lyft behovet att
sammanfoga alla dess till en gemensam
plattform. I samband med att LiU bestämde sig
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Internationellt
studentinflytande
Som vi informerade om i det förra utskicket
drev vi under hösten en fråga om att öka
förutsättningar för att internationella
studenter ska kunna bedriva påverkansarbete.
Nu har rektor och universitetets
internationaliseringsdirektör godkänt ett av
våra krav på att universitetet ska skapa en
övergripande handlingsplan för de kommande
åren på hur vi ska ta oss an denna fråga.
Consensus höll under mars månad en första
workshop kring denna handlingsplan med
deltagande internationella studenter från alla
fakulteter samt centrala personer från LiUs
avdelningar för internationella frågor. Nu ska
ett första utkast på handlingsplanen vara
färdigt innan påsk för att förhoppningsvis
kunna leda till ett beslut innan sommaren. Vi
tror detta är ett väldigt viktigt steg mot ett
mer jämlikt och genomsyrande
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för att starta upp en liknande plattform för alla
anställda, ett medarbetarintranät kallat LiUnet,
började Consensus tillsammans med de andra
studentkårerna förhandla för motsvarande
projekt för studenter.

I februari månad fick vi tillsammans med
projektgruppen för intranätet klartecken av
rektor att ekonomiska medel ska ges för att
utveckla en sharepoint-plattform för studenter
där all information ska finnas samlad. Eftersom vi
heltidare i Consensus inte i nuläget studerar
önskade vi en bred referensgrupp med
representanter från alla fakulteter. Har du tankar
eller idéer till det nya studentintranätet är du
välkommen att höra av dig till medicinska
fakultetens studentrepresentant i
referensgruppen Isabella van Setten,
isava869@student.liu.se.

studentinflytande på universitetet. Har du
medskick eller vill delta i projektgruppen?
Mejla ko@consensus.liu.se.

Bättre studiestöd till
studenter
Till skillnad från andra program på Linköpings
universitet har ställs kontinuerliga krav på våra
studenter att klara sina tentor för att inte
riskera att spärra ut sig. Många av våra
studenter har länge uttryckt att det på deras
program finns en termin som är särskilt svår
att klara av. För att öka andelen studenter som
tar sig igenom hela sin utbildning på LiU har
rektorn bestämt sig för att dela ut 9 miljoner
kronor till kursutveckling, varav knappt 1,5
miljoner kommer att fördelas till program på
medfak. Efter gehör från långvariga
påpekanden från er studenter kommer delar
av dessa kursutvecklande medel att gå till
Sjuksköterskeprogrammet och till
Logopedprogrammet för att stärka
studenternas inlärning genom nya former av
undervisningsstöd under de första terminerna.
Vår förhoppning är att det ska vara lättare för
både studenter och programmet att anpassa
stödet efter varje students individuella
inlärning för att förbättra deras möjlighet att
klara kurserna.  Är du intresserad av att höra
mer om detta? Hör av dig till
uu@consensus.liu.se
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