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Allmän tillbakablick 
Vitae-styrelsen 2013 inledde året med en vårintroduktion för sjuksköterskor och basterminare 

vilket var en mycket god erfarenhet av den studentkontakt som följer att sitta i 

sektionsstyrelse. Det var den gamla styrelsen som planerat detta och den nya styrelsen var 

med som faddrar för att de skulle lära sig inför hösten. 

Vad vi under introt upplevde var ett problem var att det inte fanns något engagemang från 

andra delar av studentkåren – ”att göra detta bättre till nästa år” har vi haft med oss sen dess 

då vi tror att vi tappar en stor del av möjliga engagerade genom ett dåligt första intryck. Trots 

att det ”bara” är sjuksköterskor och basterminare så är det sjuksköterskor och basterminare 

som måste visas att de har en vikt vid Högskolan i Skövde. 

Vi anordnade en sittning som sammanföll med att SamS’are var i Skövde vilken gick bra 

annat än att Evita blev kidnappad. Nästkommande event var Valborg vars planering och 

utförande var smidigt och roligt i vår mening – det var dock tråkigt att det kom så få besökare. 

Vitae har genomfört ett flertal grillningar under sitt verksamhetsår vilket alltid varit trevligt 

men i slutändan känner vi att det var ett väldigt stort engagemang som behövde läggas ned i 

förhållande till besökarantalet. Vi har kommit med förslag av en ny form av 

grillningstillfällen och ett inrättande av en grill-grupp till den kommande styrelsen. 

Styrelsen har under året haft regelbundna veckomöten under lunchtid vilka mot slutet av 

verksamhetsåret hölls uppe på kansliet i sektionsrummet. Att använda sig av kårens lokaler 

har fungerat väldigt bra och vi rekommenderar kommande styrelser att göra detsamma.  

Mot senare delen av året riktade styrelsen fokus på att samarbeta med andra delar av 

studentkåren och en höstkonsert samt bartömningssittningen anordnades som 

kollaborationsprojekt.  

 

Utbildningsbevakning 

Vitae har haft utbildningsbevakare och studentrepresentanter i kursplanskommittérna för hälsa 

och för naturvetenskap där vi har granskat kursplaner och vid behov kommit med idéer och 

frågor till berörda lärare och andra inblandade från högskolan. Vi har fått positiv kritik för 

hög närvaro av elevrepresentanter. Handlingarna har skickats till Studentkåren vilket varit 

väldigt bra om elevrepresentanten har praktik eller liknande och någon annan måste gå.  

 



Vi fick en mall över hur en kursplan ska vara uppbyggd och vad det är som gäller, det har 

gjort det lättare att granska kursplaner. Under möten har det mestadels skett diskussion och 

förtydligande av kursplaner men vissa litteraturförändringar har skett.    

Under våren hölls lunchmöten för Utbildningsutskottet på Studentkårens kansli ca varannan 

vecka där studentärenden togs upp samt hur sektionerna eventuellt skulle förändras framöver. 

Under hösten utvecklades mötena till utbildningsforum i större salar dit elever kunde komma 

och samtala med utbildningsbevakare. Guldäpplet delades ut även detta år och UU fungerade 

som en kommitté för att välja ut vinnare bland de nominerade lärarna.  

Under hösten beslutade UU att hålla öppna möten för alla studenter och inte bara de som sitter 

i utskott och sektioner, dessa möten kallas för “Utbildningsforum. Konceptet med 

utbildningsforum ser vi positivt på och det kommer att fortsätta under nästkommande år.  

 

Arbetsmarknad 

Arbetsmarknadsutskottet har haft lunchmöten veckovis där vi planerat och utvärderat 

fokusdagarna. Eftersom vårterminen flöt på utan ordförande, togs inte allt för många beslut 

under denna perioden men när Louise Persson blev vald till att sitta som ordförande började 

det mesta utav arbetet. 

Ekonomi och Data/IT-dagarna gick mycket bra med många närvarande. Under Natur- och 

hälsa-dagen uppmärksammadess ambulansenheten med stort intresse medan de två övriga 

föreläsningarna tillslut ställdes in på grund utav dålig uppslutning bland eleverna. 

Vi diskuterade även om att det kanske skulle bli möjligt att ha två dagar, en på vårtermin och 

en på höstterminen för bland annat Natur- och Hälsa eftersom de får in nya elever varje 

termin. 

 

Intro 
Ganska tidigt under vårterminen började introduktionsansvarig att planera höstens 

introduktion tillsammans med kårstyrelsen introduktionsansvarig, de andra sektionerna och 

trivselföreningarna. Nytt för i år var att Vitae hade tre veckors introduktion, då 

sjuksköterskorna började en vecka tidigare än alla andra program. Därför lades det ner en hel 

del tid på att planera aktiviteter utforma ett schema för höstintroduktionen. 

För att försöka värva faddrar till introduktionen pratade faddrarna främst med studenter inom 

sektionen som de känner eftersom det är lättare att få med dem. Det gjordes även inspring i ett 

flertal klasser där det informerades om själva introduktionen och fadderskap. Sektionen hade 

ett stort problem att hitta faddrar för sina program (endast nio stycken faddrar från IVN 

sammanlagt). Detta ledde till att vi behövde låna en stor del ifrån andra sektioner. Att 

studenterna fick faddrar som inte gick deras eget program ser vi som väldigt tråkigt och kan 

ha medfört till den dåliga uppslutning vi upplevde. Ett annat problem vi såg var att faddrar 

valde ut specifika grupper av studenter och endast drog med dem på saker. Vi alla känner 

starkt för att hjälpa och förbättra faddersituationen för nästa styrelse.  



 

Själva introduktionen gick bra. Första veckan var det en del aktiviteter och det verkade 

uppskattas av de sjuksköterskor som var med. Uppslutningen var över förväntan. Själva 

huvudveckan, med tält på campus, gick även den bra. Det var (som tidigare nämnt) inte lika 

hög uppslutning av nya studenter som vi hoppats på men de som var med verkade nöjda. Den 

sista veckan var det väldigt dålig uppslutning av studenter på aktiviteterna. 

 

Vitae hade även en introsittning på lördagen på huvudveckan. Det såldes fler biljetter än 

förväntat och det var en lyckad sittning. 

 

 

PR 
Styrelsen har under året jobbat för att synliggöra sektionen. Den flygande heliumhajen har 

varit återkommande i event där Vitae närvarat. Hon var även med på introduktionen vilket 

bidrog till att studenter kom till vårt tält. Facebooksidan har kontinuerligt uppdaterats under 

året vilket förhoppningsvis har ökat vår synlighet. Det har även grillats en hel del och det har 

dragit många studenter, både gamla som nya. 

 

Ekonomi/Kassör 
 

Avslutade året med bartömningssittning. 

Sektionens kassa har i största möjliga mån gått till att öka sektionens synlighet genom diverse 

event. Sittningar och grillningar har gått med plusresultat och det överskott som fanns i slutet 

av året gick till att köpa ett märke till vinterbartömningssittningen. Det köptes innan introt ett 

lager av heliumhajar vilket vi hoppas att nästkommande styrelse använder sig av.  

 

Inför den kommande omstruktureringen av sektionerna satt Vitae inte på en allt för stor 

budget men valde att använda plusresultatet i evenemang för studenterna. Detta tillsammans 

med att vi ville arbeta med andra delar av studentkåren gav (som tidigare nämnt) upphov till 

höstkonserten med SMS och BeEkIng samt bartömningssittningen med SKHILS.  

De första månaderna på vårterminen hade Vitae inte någon kassör utan posten tillsattes vid ett 

senare tillfälle. Ordförande och kassör har gemensamt sett över budget och haft koll på 

ekonomiska ärenden. Budgeten har följts så gott som det går och vi har landat på ett mycket 

bra resultat som styrelsen är nöjd med. Kassören har utfört en del inköp och bl.a inhandlat 

extra rekvisita i form av heliumhajar som vi använder som maskotar åt sektionen.  

Årets overallförsäljning har gått väldigt bra om man ser till den egna sektionen, vi fick t.ex 

slut på alla nova-gröna overaller vi hade. Matförsäljning (korvgrillning) har i år fungerat 

väldigt bra ekonomiskt och ofta gått med stor vinst.  
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