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Sommaren: 
Tisdagen den 1a juli gick jag på mitt mandat och började min överlämning med  
Pierre Renner. Tyvärr är det så att Högskolan har till stor del av sin semester under 
juli och det är få studenter på plats, något som gör att det är svårt att komma in i vad 
hela uppdraget går ut på. Man kan läsa och prata med hur mycket man vill men att 
förstå vad allt betyder och är behöver man uppleva det. 
I augusti vart det däremot mer att göra. Möten med olika delar av skolan för att få ett 
ansikte på dem och att de skulle veta vem jag är. Det sista inför introt var höll på att 
fixas. Jag började titta in i hur jag ska gå till väga för att göra de projekt jag vill göra. 
Har startat en grupp för Tillgänglighet på facebook för att börja sprida tanken och se 
om det finns ett intresse. Har även pratat med skolan för att kanske kunna få en 
förbättring av tentamenssalarna och se om man kan påbörja ett arbete av 
anonymiserade examinerande moment och förhoppningsvis digitaliserade 
skrivningar. 
Jag var även på en ”Boot Camp” med SFS i Norrtälje. Den var givande och jag har 
fått en ökad kontakt med andra kårer runt om i landet. 

 
Introduktionen 
Det är svårt att vara förberedd på vad ett intro betyder för en arvoderad innan man 
står där och även då är det svårt att greppa allt. 
Ännu svårare är det när man på knappt 2 månader ska sätta sig in i 6 månaders 
förberedelser som vice. 
Men det var kul och inspirerande. Många som kom med idéer och tankar på vad de 
kan göra och vad de vill att vi ska göra, några som är viliga att sätta sig på olika 
poster i SiS. 
Några få personincidenter men inget som inte gick att lösa under dagen. 

 
Studentärenden 
Har vi detta nu haft 17 studentärenden. Allt ifrån frågor om vad som är okej under en 
kurs till examens jobb man inte orkar med och personliga händelser och känslan av 
att skolan inte lyssnar. 
Detta är mitt viktigaste uppdrag och det som jag aldrig kommer hinna med allt i. 
Detta är något som behöver avlastas, ett ärende tar i snitt 6 timmars arbete att lösa. 
Då räknar jag på allt från de där jag ”bara” svarar på ett mail till de där jag sitter i ett 
flertal möten och letar ärenden hos UKÄ eller på andra ställen för att se hur de har 
behandlats tidigare. 
Jag har suttit med studenter som mest är glada över att någon lyssnar på deras 
berättelse till de som gråter över känslan av att allt kommer gå åt skogen och de inte 
kan se en lösning. Det är tufft men ett mycket givande jobb att hjälpa dessa 
studenter, men jag tror att sektionerna kan ta ett flertal av de ärendena och därav 
minska vices arbetsbelastning. 
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Har även börjat fundera på hur man får ut 
informationen vad man kan göra själv och hur man går tillväga i att driva sitt eget 
ärende, återkommer med mer när jag tänkt lite mer klart. 

 
Excellent Lärmiljö 
Detta är ett projekt som skolan har satt igång för att kunna höja kvalliten i allt på 
Högskolan i Skövde, låt oss kalla det för ett visions verktyg. 
Det är ett arbete som fortsätter under hösten och kommer göra förändringar i hur 
vissa delar av lärosätet gör saker i framtiden. 
Det kommer inom kort/har skickats ut en undersökning till alla studenter vid 
Högskolan i Skövde om detta ämne som jag hoppas på att många svarar på (hint, 
hint). 
 

Övriga tankar: 
Jag är glad av det ökade engagemang jag har sätt hos både redan engagerade 
studenter och nya in i studentrörelsens värld. 
Fler tankar om vad som kan göras och många som vill lära sig mer om hur man kan 
påverka. 
 
Fråga till er alla:  
Skulle det vara kul/bra med att ha möten eller snarare forum där man kan mötas och 
diskutera idéer man har och frågor man vill driva? 
Ja är det enkla svaret men frågan är mer går det att göra och kommer ni vilja vara 
med och driva det så det faktiskt blir av? 


