Studentkåren Malmös Verksamhetsberättelse 16/17
§1. Inledning
Verksamhetsåret 2016/2017 har varit fyllt av många konstruktiva, intensiva och produktiva
diskussioner som har genomsyrat organisationen. Genom att använda våra olika bakgrunder
och perspektiv har Studentkåren kunnat möta de flertalet utmaningar och även ökat
möjligheterna i arbetet med att implementera vår verksamhetsplan. Den här
verksamhetsberättelsen kommer att presentera verksamhetsårets utveckling och hur vi tog
tillvara och hanterade FUMs prioriteringar. Det har varit ett år där Studentkårens identitet och
uppdrag stärktes och ställdes på sin spets i och med nyheten av den kommande
universitetsstatusen.
§.1.1. Förändringar inom styrelsen
Vid slutet av 2016 klev Marisol Perez O’Connor av sitt uppdrag som Vice ordförande och
Borislava Koycheva, då studentombud vid KS, tog över som Vice ordförande för den
resterande delen av verksamhetsåret. Ilona Karppinen, dåvarande ideell styrelseledamot,
tackade ja till att ta över som studentombud vid KS. Vidare, så valdes två nya ideella
ledamöter, Rebecka Welander från LS och Franz-Joseph Björck från HS, till styrelsen som
konsekvens av Ilonas nya roll och att Milad Masoodi lämnade styrelsen.
Trots förändringar i styrelsen så upprätthölls en god arbetsmiljö och arbetet med
verksamhetsplanen 2016/2017 fortskred som planerat.

§ 2. Fokusområden
Under verksamhetsåret har Studentkåren arbetat med följande fokusområden.
• Synlighet (punkt 4.4)
• Kursutvärderingar (punkt 3.3)
• Studietimmar (punkt 3.7)
• Kaffe med Kåren (punkt 5.3)
• Engagerade studenter (punkt 5.11)
• Lokala studentråden (punkt 4.7)

§3. Utbildningsbevakning och studentinflytande
En av Kårens huvudsakliga uppgifter och ansvar är att säkerställa studentinflytandet och vara
aktiv i utbildningsbevakningen vid Malmö högskola.
3.1. Forum
Studentkåren la extra fokus vid att informera om FORUM och hitta engagerade studenter som
är intresserade av att representera studenter på olika nivåer på högskolan. Vissa fakulteter var
mer framgångsrika än andra och utmaningen att hålla engagemanget uppe bland invalda
studenter kvarstår.
Att får studenter till Forum är ett fortsatt problem på Fakulteten för Hälsa och Samhälle, dock
har man i år lyckats tillsätta alla platser för studentrepresentanter på fakulteten.
Lena Petersson

Besök
Kårhuset, Bassängkajen 8

Organisationsadministratör Postadress
Studentkåren Malmö
205 06 Malmö

Telefon
E-post
0707 577 561 lena.petersson@karen.mah.se
Org.nr
846502-0868

Webbplats
malmostudenter.se

Studentombudet har även flytande under året tillsatt representanter till fullmäktige och andra
organ på fakulteten för att bredda antalet representanter från olika utbildningar.
3.2. Kurs- och programrepresentanter
Studentombuden har hjälpt till vid tillsättning av studentrepresentanter där det har behövts
och det har för det mesta fungerat bra vid alla fakulteter.
Studentombudet på fakulteten för Hälsa och Samhälle har under året arbetat aktivt med
programråden som ett medium för kommunikation till studenterna på de olika institutionerna
och programmen. Programrådet på socionomprogrammet och sjuksköterskeprogrammet är
speciellt välfungerande, samtidigt som två programråd har startats upp på institutionen för
kriminologi, ett för mastersstudenter och ett för kandidatprogrammet. Studentombudet har
även genom programrådet engagerat redan involverade studenter ytterligare i kårens
verksamhet och arbetat för att öka kårens synlighet genom att regelbundet närvara.
Under 2016/17 har det varit svårt att hitta studentrepresentanter till de olika nämnderna och
organen på LS. Detta kan både bottna i ett ointresse bland studenter, en otydlighet vad
uppdraget innebär, att studenter inte känner att de har tid och kunskap som krävs för
uppdraget, och att Studentkåren inte når fram till studenterna genom sina olika
kommunikationskanaler. Studentrepresentanter har också hoppat av sina uppdrag på grund av
tidsbrist, motivation och kunskapsbrist. Detta leder också till att representativiteten uteblir.
Har vi inte tillräckligt många studenter som kan engagera sig, avspeglar inte
studentrepresentanterna studentpopulationens sammansättning med avseende på exempelvis
kön, etnisk bakgrund och utbildningsbakgrund.
Här finns det ett behov utav att förtydliga rollen för de olika studentrepresentanterna så att de
upplever en större relevans för uppdraget. Men också att studentrepresentanterna får mer
kunskap om de saker som tas upp på mötena. Det är också viktigt att studentrepresentanterna
återkopplar i större utsträckning till sina kurskamrater och till kåren. Kåren bör också vara ett
starkare stöd till studentrepresentanterna. Dessutom borde Högskolan fundera på hur mötena
kan bli ännu öppnare så att studentrepresentanterna känner att de hänger med i samtalen.
Dock har studentrepresentanterna också ett ansvar att ta reda på information och fakta.
Under vårterminen har det blivit ganska många avhopp i programrepresentanter på fakulteten
för Kultur och Samhälle och då har studentombud skaffat nya representanter. Under året har
studentombud gjort en lista av alla kursrepresentanter men det har varit många kurser som
inte har några representanter. Fast Kåren har gått till ut i program/kurser och pratat med
studenter för att hjälpa lärarna skaffa representanter har det varit svårt. Det har kanske något
med vårtiden att göra men studentombuden måste absolut börja jobba med detta redan tidigt i
början av nästa termin. Det är viktigt att Kåren och högskolan tillsammans går ut till
studenter och tydliggör vad det innebär att vara kurs- eller programrepresentant och att det
finns en möjlighet att sitta på olika nämnden på sin fakultet. Det är otroligt viktigt jobb men
Kåren måste göra det mer tydligt för studenter att en sån möjlighet finns.
3.3. Kursutvärderingar
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Kursutvärderingar identifierades som ett av de viktigaste intresseområdena för Studentkåren
då det är direkt relaterat till utveckling av kvalitén i högre utbildning, om de används på rätt
sätt. Studentkåren har tagit sig an frågan kring kursvärderingar från olika perspektiv.
Studentombuden har använt mötena på institutions-, fakultets- och central nivå för att lyfta
och förankra vikten av frågan. Vidare, så är två studentombud involverade i ett
högskolegemensamt projekt kring utveckling av kursvärderingsprocessen. Projektet ska
förbättra och standardisera kursvärderingsprocessen runt om på högskolan.
Slutligen så har våra regelbundna events, såsom Kaffe med Kåren, använts för att få
ytterligare insikt i studenters åsikter, tankar och önskemål kring kursvärderingar.
Under våren 2017 ansvarar LS för att exempel på framgångsrika sätt att arbeta med
kursutvärderingsprocessen sammanställs och sprids samt att stödja prefekterna i arbetet med
utvecklingen av kursutvärderingsprocessen. Arbetet utgår från högskoleförordningen och
Malmö högskolas dokument Policy för kvalitetsbygge: kursutvärdering. Arbetet görs i
samarbete med Studentkåren, och avstämningar sker i Verksamhetsrådet på LS.
Studentombuden på LS och KS sitter också med i delprojektet om kursutvärderingar och har
haft flera möten under vårtterminen. Studentkåren har mest arbetat tillsammans med en
lärarrepresentant för att skriva fram alternativa sätt att utvärdera kurser på.
Studentombudet på Hälsa och Samhälle har under året arbetat med kursvärderingar genom
programråden, där man konstant lyft dess vikt för studenterna som närvarar. Fortsättningsvis
har man genom olika event, såsom invigningen av Malmö Högskolas innovationsarena
STORM, försökt nå ut till studenterna och arbeta genom workshops för att samla in åsikter
kring hur kursvärderingarna fungerar. Dessutom har styrelsen genom Kaffe med Kåren arbetat
för att lyfta upp kursvärderingarna i diskussion och samlat in åsikter från studenterna i frågan
för att kunna arbeta vidare med området.
Vårterminen 2017 har varit viktigt med kursvärderingar för fakulteten för Kultur och
Samhälle. Ämnet har varit upp på Kaffe med Kåren i form av en kursvärderingsenkät men
studentrådet på KS har också haft en workshop om saken. Dessutom har studentombudet
blivit med i delprojektet om Kursvärderingar var studentombudet på LS har suttit i lite längre
redan.
Efter studentrådet har en rapport från studentrådet skickats ut till prefekter och kursansvariga
för att visa vilka synpunkter har studenter på fakulteten. En annan version av rapporten var
delad ut till studenter, med idéen att det skulle vara ögonöppnande för studenter att se hur
viktiga kursvärderingar är för deras utbildning. Det är viktigt att fokusera på att öka
svarfrekvens från studenter sida men också lägga vikten till feedback från högskolan.
Kåren har försökt lyfta upp hur viktigt det är att studenter får feedback men även att
studenter måste ta ansvar om sin utbildning genom att ta med i utvecklingsarbete. Det år
också viktigt att lyfta fram diskussion på hur man ska svara kursvärderingar så att svar blir
konkret och hjälpsam. Jobbet med kursvärderingar ska fortsätta nästa verksamhetsår.
3.4. Universitetskanslersämbetets utvärderingar (UKÄ)
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Under året har Studentkåren deltagit i UKÄs utvärdering av Studentinflytandets oberoende
genom utförliga svar på deras enkät samt presentation av rapporten på SFS medlemsmöte.
Vidare, så har styrelsen varit involverade i UKÄs utvärderinga av högskolans arbete med
hållbarhetsfrågor genom en tillsatt arbetsgrupp.
3.5. Breddat deltagande
Styrelsen har fortsatt att vara aktiva i frågan kring breddat deltagande dels genom den centrala
gruppen på högskolan som arbetar och samordnar dessa frågor, och dels genom att
understryka vikten av att detta inte åsidosätts vid universitetsblivandet.
3.6 Likabehandling
Likabehandling har varit centralt för Kåren under året som har gått, och styrelsen har arbetat
med att förankra vikten ett aktivt arbete likabehandling av studenter både på fakulteterna och
på central nivå. Presidiet var delaktiga i att anordna en halvdagsworkshop om diskriminering
och likabehandling tillsammans med studenthälsan och den centrala gruppen för
likabehandling. Presidiet höll en presentation om de vanligt förekommande studentärendena,
och övriga styrelsen var även de där och deltog i diskussionerna.
3.7. Kontakttimmar
Bristen av lärarledda timmar på vissa delar av högskolan har varit i Studentkårens huvudfokus
de senaste par åren. Då lärarledda timmar är en direkt konsekvens av
resursfördelningssystemet har Studentkårens arbete med detta mest gått via SFS, som nu har
resursfördelningssystemet som sin fokusfråga. Studentkåren har även, på grund av att det är
en fråga som ligger på regeringsnivå, ändrat fokus till att identifiera andra verktyg som kan
höja utbildningskvalitén, såsom utveckling av pedagogik och digitalisering av högre
utbildning. Båda områdena återfinns i den kommande verksamhetsplanen för 2017/2018.

§4 Studentkårens verksamhet
4.1 Inkluderande förhållningsätt
Studentkåren har fortsatt sitt kontinuerliga arbete med att vara en inkluderande organisation
med lika möjligheter för alla studenter. Detta har framförallt gjorts genom tvåspråkighet på
möten, dokument, social media mm. Vidare, så fortsätter Studentkåren att stötta och
uppmuntra föreningarna i sitt arbete med detsamma. Under våren 2017 har Studentkåren även
påbörjat arbetet med att skapa ett värdegrundsdokument, vilket är en process som kommer att
fortsätta under nästa verksamhetsår.
Kåren pratade under Genusdagen den 3/11 om att arbeta med genus och hbtq+ perspektiv i
högre utbildning. kåren fick mycket god respons från de som lyssnade.
Sedan ett år tillbaka har ombudet på LS drivit ett projekt med dyslexiförbundet,
studentcentrum och biblioteket som handlar om att sprida kunskap om hur det är att studera
med läs- och skrivsvårigheter på högskolan. Hittills har det hållits tre stycken föreläsningar,
och ytterligare en är planerad i slutet av maj månad.
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4.2. Lokalfrågor
Kårhuset; Studentkåren kommer att fortsätta sin verksamhet i Kårhuset fram till åtminstone
2019. Det finns ännu ingen konkret svar på vad som kommer att hända efter 2019, men det
finns några alternativ, t.ex. byggnaden mitt emot orkanen, Sjöormen. Oavsett så kommer
Studentkåren att arbeta för att få behålla Kårhuset då det är det optimala för verksamheten.
Niagara; I början av året fick Studentkåren slutligen tillgång till ett kontor i lobbyn, som är
lättillgängligt för studenter att komma till. Kontorsutrymmet används också för den
andrahandsbokhandeln som startades under andra terminen. Kårens kontor på Niagara har
varit väl använt under vårterminen men ännu mer fakultetstid behövs framöver.
När det gäller att bygganden i sig är det fortfarande problem att det inte finns tillräckligt med
studieplatser för studenterna. Alla rum som skulle vara för studenterna bokas upp för fort av
lärare, vilket innebär att en stor andel studenter lämnas utan studieplatser. Frågan har höjts till
de högre nivåerna (arbestmiljö), och resultatet av diskussionen var att de kommer att se över
det under kommande året, men det finns inga omedelbara åtgärder.
Det har nu varit nästan två år sedan Niagara öppnades. Studentidentiten på KS är fortfarande
delad mellan Gäddan och Niagara och dessutom finns det många utbildningar som har
undervisning reguljärt på Orkanen vilket gör att det kan vara svårt att hitta en naturlig
mötesplats för fakultetens studenter.
Hälsa och Samhälle: Under året har många projekt kring lokalerna på Fakulteten för Hälsa
och Samhälle. Utökade öppettider på biblioteket har blivit väl mottaget av studenterna. Man
har även försökt att hålla en uppesittarkväll på fakultetens bibliotek, i likhet med
uppesittarkvällarna som periodvis hålls på Orkanens bibliotek. Till skillnad från
uppesittarkvällarna som har hållits på Orkanen tidigare drog inte uppesittarkvällen på Hälsa
och Samhälle lika många studenter. Man planerar att fortsätta med de utökade öppettiderna på
fakulteten och ska se över hur man kan förbättra uppslutningen till eventuella framtida
uppesittarkvällar.
I skrivande stund sker ett projekt för att uppdatera och uppgradera möbleringen i
undervisningssalarna på fakulteten. Man planerar att sätta in nya stolar och eventuellt bord till
salarna, då de nuvarande är utdaterade och inte tillräckliga ergonomiska. Fortsättningsvis
fortgår arbetet med plan 2 och studentombudet har under läsåret arbetat med Byggnad &
Service och fört fram studenternas önskningar för våningen. Tanken är nu att nya bord, stolar
och fåtöljer ska ställas in på våningen och skapa varierade studieplatser, som fungerar både
för studiegrupper såväl som studenter som föredrar att studera enskilt. Förhoppningen är att
ommöbleringen ska ske under nästkommande läsår. Vad som dock har blivit klart under
verksamhetsåret är ett stilla rum för studenter i U-byggnaden, med syfte att ge studenter en
plats att läsa, vila eller be i tysthet.
Receptionen på fakulteten är ett fortsatt omtalat ämne och studentombudet har arbetat som en
medlare mellan studenterna och Byggnad & Service. Studenterna och ledningen på fakulteten
har framfört ett fortsatt behov av att ha en reception på fakulteten, vilket studentombudet har
arbetat för. Medan det verkar ligga i Byggnad & Service mening att ytterligare centralisera
Lena Petersson

Besök
Kårhuset, Bassängkajen 8

Organisationsadministratör Postadress
Studentkåren Malmö
205 06 Malmö

Telefon
E-post
0707 577 561 lena.petersson@karen.mah.se
Org.nr
846502-0868

Webbplats
malmostudenter.se

verksamhetsstödet är det viktigt att kvarhålla lokalt stöd på fakulteten så att man kan
säkerställa en campuskänsla mellan Hälsa och Samhälle och Odontologiska Fakulteten.
Gäddan: I samband med renoveringen som har gjorts på Gäddan under detta verksamhetsår
har studie- och arbetsmiljön i byggnaden drastiskt påverkats till det sämre. Omfattningen och
problematiken kring detta har endast blivit mer påfrestande för personal och studenter i och
med att det skett en samtidig flytt av institutionen för socialt arbete till byggnaden, samt att
Gäddan numera är praxis-byggnaden för alla tentamina som hålls på högskolan. Under
höstterminen framförde studenter såväl som lärare fram omfattande klagomål på att det
förekom stora mängder buller i byggnaden, luftkvalitén var bristfällig och att byggnaden var
illa anpassad till personer med funktionsvariationer. Studentombudet för Hälsa och Samhälle
har under läsåret fört fram dessa klagomål till Fakulteten för Hälsa och Samhälle samt
rektorsledningen, och bevakat hur lokalförhållandena har förändrats över verksamhetsårets
gång. I skrivande stund verkar större delen av problematiken kring byggnaden ha lagt sig,
men studentombudet övervakar fortfarande effekterna det närliggande vägbygget har på
miljön i Gäddan.
Många klagomål från studenterna har kommit fram om Gäddan, för Gäddan har upplevts
som en väldigt stökig studieplats för studenter på grund av att det pågår mycket byggande
där just nu. Särskilt problematiskt har det varit när studenter skulle skriva tentamen på
Gäddan. Studentkåren borde ha reagerat bättre på detta för att lyfta fram hur viktigt det är att
säkerställa en bra lärandemiljö för studenter men även en bra arbetsmiljö för lärare. Det
finns dock ont om lokaler vilket har gjort saken ännu svårare.
Kåren borde också få en kontor på Gäddan.
4.3. Revision av Studentkårens dokument & policys
Under 2015/2016 påbörjades arbetet med att uppdatera dokument och policys. Arbetsgrupper
skapades för att revidera några av Kårens äldsta dokument, men tyvärr är det mycket arbete
kvar. Tillträdande styrelse rekommenderas att fokusera på revidering av dokument och policys
så att de speglar Studentkårens arbete och värderingar idag.
4.4. Synlighet och kommunikation
Under verksamhetsåret 2016/2017 så har Studentkåren utnyttjat olika kanaler för att öka
medvetenheten kring vår verksamhet och våra aktiviteter. Studentkåren har fortsatt
utvecklingen av vår närvaro på sociala medier. Vidare, så har vi sett en ökning av studenter i
Kölsvinet inte bara för gratis kaffe, utan även för att plugga och hänga. Studentombuden har
även använt sina fakultetsvisa kontor med mer regelbundenhet för att ytterligare öka
medvetenheten om Studentkåren och våra initiativ.
Målet med Kårens kommunikation är att synliggöra Kårens arbete till studenterna och övriga
intressenter, föra en viktig dialog med våra medlemmar där vi kan fånga upp studenternas
åsikter samt nå ut till och engagera fler studenter i Kårens aktiviteter och arbete. Det är viktigt
att Kårens kommunikationsarbete prioriteras högt, då det är vår chans att nå ut med vårt
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arbete och våra huvudbudskap. För att kunna bedriva en förankrad studentrepresentation
krävs det att vi lyckas med vårt mål att fånga upp studenternas åsikter. Ur ett
medlemsrekryteringsperspektiv är det väsentligt att både potentiella och befintliga
medlemmar har full insyn i Kårens verksamhet och även har möjligheten att påverka denna.
Under det senaste verksamhetsåret har inga större förändringar har skett gällande
kommunikationsarbetet, utan fokus har legat på att utveckla befintliga
kommunikationskanaler och synliggöra vårt arbete genom flera forum.
Studentkåren Malmö har under verksamhetsåret 2016/2017 fokuserat på följande
kommunikationskanaler:
4.5.1 Sociala medier
Facebook
Studentkårens Facebooksida är en av våra viktigaste kanaler för att sprida information om
Kårens aktiviteter, samt dela bilder och information om aktuella händelser. Facebook är även
en viktig kontaktyta med studenterna, där de kan ställa frågor och få snabba svar via chatten.
Kårens Facebooksida når i skrivande stund 4134 personer. Facebook är ett viktigt verktyg för
att förmedla Kårens budskap och vi kan vinna mycket på att dra nytta av den transparens
Facebook erbjuder vårt varumärke. Under de senaste åren har en tydlig förändring skett på
Facebook, där betalda inlägg rankas högre än organiska inlägg. För att följa med i denna
utveckling bör man fundera på en ökad budget för annonsering och betalda inlägg på
Facebook.
Man kan även tyda en trend på sociala medier och framförallt Facebook i en ökad efterfrågan
på rörligt material. Detta är ofta mer tidskrävande att skapa, men med tanke på hur Facebook
blivit en av Kårens absolut viktigaste kanaler bör man se över vilka resurser som finns för
detta.
Instagram
Kårens Instagramkonto fungerar som ett komplement till övriga sociala kanaler, och bygger
på en spontan och direkt kommunikation där vi delar med oss av ögonblicksbilder. Detta gör
planeringen svår, och kräver att samtliga i arbetsgruppen bidrar med bilder från aktuella
händelser så att de snabbt kan läggas upp på Instagram innan de tappar sin aktualitet. Bristen
på bilder i kombination med att det är en liten kanal har gjort att Instagram ofta fått prioriteras
bort. Under det senaste verksamhetsåret har kanalen dock växt en del och fått en ökad
följarskara. Om man vill prioritera denna kanal bör det tas fram en tydlig strategi för att
ytterligare kunna utveckla kanalen.
Twitter
Studentkårens twitter har stor potential som kommunikationskanal men utnyttjas inte fullt ut.
Twitter är ett bra verktyg för att delta i samhällsdebatter, och kommunikatören har efterfrågat
en strategi för vilka frågor Kåren ska fokusera på för att detta ska kunna ske på ett enkelt sätt.
I dags läget används twitter sparsamt.
Kårens webbsida - malmostudenter.se
Lena Petersson
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Kårens websida innehåller mycket information som inte finns på någon annan plats, och är
därför en viktig kanal för oss. Efter en rad större problem med malmostudenter.se beslutades
2016 att skriva kontrakt med ett konsultbolag för att få hjälp med support och upprätthålla
säkerheten på webbplatsen. Under 2017, beslutades det att byta leverantör av denna tjänst,
och numera har Kåren ett avtal med webbyrån Tigerton. Tigerton sköter de större
uppdateringarna på sajten samt är tillgängliga för support. Säkerheten på sajten har därmed
förbättrats väsentligt. Det kommer dock behöva göras investeringar i form av att göra sajten
responsiv, samt se över ett eventuellt byte av webbhotell. Detta bör därför diskuteras om det
kan rymmas inom nästa verksamhetsårs planering och budget.
4.5.2 Trycksaker
Posters och flyers
Som tidigare används trycksaker i form av posters och flyers för att marknadsföra Kårens
aktiviteter. En viss minskning har skett i producerandet av posters då många av våra
aktiviteter är regelbundet återkommande och man till fördel istället använt sociala medier för
att sprida dem. Undersökningar visar att just posters och flyers är en svår kanal att nå ut
genom, men de fyller fortfarande en viktig funktion genom att stärka Kårens profil och lyfta
fram våra budskap.
Överlevnadsguide
Till höstterminen 2014 trycktes Studentkårens Överlevnadsguide för första gången.
Överlevnadsguiden har tidigare endast funnits i digitalt format, men kunde nu delas ut till de
nya studenterna under terminens första veckor. Överlevnadsguiden innehåller matnyttig
information och tips för den första tiden som student i Malmö. Inför hösten 2015 inleddes ett
samarbete med Malmö högskola och Malmö stad där respektive organisation fått en helsida
till sitt förfogande och Kåren då tilldelats 30 000kr för tryckning av Överlevnadsguiden. En
ny ansökan kommer göras gällande höstens upplaga, och förhoppningen är att detta samarbete
med Malmö Stad och Malmö högskola kan fortsätta.
Terminsbilaga
Tillsammans med medlemsavin, som skickas ut i början av varje termin, skickar Studentkåren
i vanlig ordning en folder med information om Kåren och medlemskapets fördelar.
Profilprodukter
Inför höstterminsstarten 2016 gjordes en kompletterande beställning på de profilprodukter
med bland annat pennor, cykellysen, nyckelband och sadelskydd som togs fram 20165. Dessa
har delats ut under diverse aktiviteter och varit mycket uppskattade av studenterna.
Mailutskick
Studentkåren har sedan fyra år tillbaka skickat ut ett välkomstmail i samband med
höstterminsstarten till samtliga nya studenterna på Malmö högskola. Mailet innehåller
information länkar till bland annat Överlevnadsguiden, Kårens hemsida och Insparken.
Statistiken från utskicket visar på en hög öppningsfrekvens och många länkklick, vilket
innebär att detta är en viktig och effektiv kommunikationskanal.
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4.6. Mahskara
Samarbetet mellan Studentkåren och Mahskara har fungerat bra under verksamhetsåret och
kommunikatören har haft kontinuerlig kontakt med Mahskaras chefredaktör samt god insyn i
Mahskaras arbete och ekonomi, kommunikatören sköter även kontakten med Mahskaras
leverantörer. I dagsläget finns avtal med Tidningsbärarna gällande distribution av Mahskara,
samt Elvins Grafiska gällande tryck av tidningen. Båda dessa samarbeten har fungerat bra.
Mahskara har haft ett långt gående samarbete med annonsbyrån Tomat, som under de senaste
åren fungerat sämre och sämre. Tomat har varit svåra att få tag i och försäljningen av
annonser har varit väldigt låg, det senaste verksamhetsåret har ingen försäljning skett
överhuvudtaget. Det beslutades därför att avsluta samarbetet med Tomat och istället söka efter
en ny partner gällande annonsförsäljning. Sen april 2017 finns det nu ett avtal gällande
annonsförsäljning med Förbundsmedia som löper under en prövoperiod för höstens två
kommande nummer. Detta kan förhoppningsvis leda till fler intäkter för Mahskara, och att
tidningen i framtiden kan visa ett positivt resultat.
Inför kommande verksamhetsår har kommunikatören rekryterat två studenter som kommer att
dela på posten som chefredaktörer för Mahskara. Detta för att minska risken att stå utan
chefredaktör inför en utgivning, samt för att underlätta för chefredaktören genom att dela
arbetet och ansvaret på två. Kommunikatören och administrationsorganisatören har även tagit
fram ett policydokument som undertecknas av chefredaktör när uppdraget påbörjas, för att
tydliggöra vem som ansvarar för vad.
4.7. Lokala studentråd
De lokala studentråden är en direktlänk mellan studenternas åsikter och studentombudens
arbete. Under verksamhetsåret 2016/2017 så har vi sett ökat intresse och närvaro på de lokala
studentråden. Efter att ha förstått skillnaderna mellan fakulteterna och studenters intresse/
behov så har de lokala studentråden utvecklats och ändrats för att bättre möta behovet.
LS har bytt plats för mötet till biblioteket och skapat ett lunch-brainstorm event för att öka
möjligheten för studenter att spontant ansluta. KS och HS har fortsatt de traditionella
gruppmötena men har däremot antagit ett mer workshop liknande arbetssätt. TS tittar på
möjligheten att digitalisera mötena. Alla fakulteter håller på att hitta mer interaktiva former
för mötena för att göra dem mer attraktiva för studenterna.
Det är viktigt att understryka att alla studentombuden har lagt stor vikt vid feedback; inte bara
till de delaktiga studenterna utan även till studentgruppen som helhet. Feedback har skett
genom affischer, Facebookuppdateringar och sammanfattningar för intresserade.
Under 2016/17 har mina LS studentråd inte fungerat optimalt. Eftersom uppslutningen har
varit låg har inte heller rådet kunnat arbeta så strategiskt. Därför har ombudet lyssnat in idéer
från studenter och lärare, och skapat idéluncher istället. Den stora förhoppningen är att
mötena blir mer öppna för studenterna. Istället för att boka olika rum på Orkanen har
studentkåren nu en fast plats på Orkanenbiblioteket. Dessutom kommer datum och tid alltid
vara densamma för att på så sätt skapa mer kontinuitet. Studentrådets Idélunchen kommer ha
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nya teman varje månad. Här krävs det att nästkommande ombud fortsätter utveckla konceptet
med idéluncher under sitt verksamhetsår.
Under vårterminen 2017 har studentrådet på KS utvecklats mycket båda med antal studenter
och former av aktiviteter. Det har varit 3 mötena, i februari, april och maj. Ämnena har varit
utbildningskvalité, kursvärderingar och studenters rättigheter och skyldigheter. Formerna har
varit två olika workshops och en bingo. Från varje möte finns det en rapport så att man kan
uppfölja rådets utveckling. Rapporten har delats ut till deltagarna, och en rapport delades
även med högskolan. Det är något man kommer förhoppningsvis fortsätta med för att
synliggöra studentrådet men också för att bli mer transparent bland studenter och högskolan.
Positivt har varit att Kåren har lyckats engagera studenter från olika institutioner men det är
något ombuden måste absolut fortsätta jobba med så att ännu flera studenter från olika
program skulle delta. Under vårterminen har studentombudet gjort en lista med alla
kursrepresentanters kontaktuppgifter för att kunna bjuda dem in till studentrådet. Till slutet
blev lärarna också kontaktade av studentombud så att de kunde uppmuntra sina studenter att
delta. Enligt studenter funkar en tävling bäst, så utvecklingsjobb för att hitta olika former av
aktiviteter ska fortsätta. Man måste också komma på med nya intressanta ämnena som är
kopplade till studiepolitiska frågor. Å andra sidan är det viktigt att fortsätta jobba med
kursvärderingar och studenters rättigheter och skyldigheter nu när jobbet med det är på
gång.
Andra utvecklingspunkter för nästa verksamhetsår är att ha mer reguljära tider för
studentrådet så att studenter ska veta ungefär när möten ska hållas. Det behövs också ett
bättre sätt att kommunicera med studenterna, fast man når många studenter när man skickar
epost så har det inte funkat så bra för att det är bara en väldigt liten del av studenter som
kommer. Man kan kanske utnyttja högskolan så att lärare kan informera studenter via
Itslearning men också på olika mötena på institutionsnivå där det finns
studentrepresentanter. Om det finns tid skulle det vara ideala vara att kunna gå till ut till
program/kurser och informera och bjuda in studenterna.
4.8 Fullmäktige (FUM)
Under verksamhetsåret 2016/2017 har styrelsen arbetat med att utveckla FUM till en mer
interaktiv och tillgänglig plattform. FUMledamöter uppmuntrades att skicka in motioner och
utmana styrelsens arbete vilket har haft en positiv effekt på arbetsklimatet i FUM. Under
verksamhetsårets sista möte i april 2017 utvärderade FUM sitt arbete och FUMledamöterna
uttryckte att de var nöjda med de mer interaktiva och diskussionsorienterade arbetsformerna.
Däremot, som tidigare år, kämpar FUM fortfarande med låg närvaro och ledamöter som
hoppar av. Styrelsen har bemött detta genom att inkludera suppleanter samt rekryterat nya
ledamöter under året. För att uttrycka sin uppskattning för ledamöternas hårda arbete och
engagemang, ordnade Kåren så att ledamöterna fick intyg och en tack-middag

§ 5. Studentkårens verksamhet ansvarsområden
Dessa ansvarsområden har Studentkåren arbetat med under verksamhetsåret 15/16.
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5.1. Samverkan
Under året har Studentkåren startat samarbete med Studentkortet, Mecenat, Comviq och
skrivit nytt sponsoravtal med Swedbank. Kårens dagar, som är en välkomstmässa för
studenterna i anslutning till höstterminen, fungerade bra då många företag kom och det var
bra uppslutning av studenter. Det har även varit många företag som varit med på Kaffe med
Kåren och sopplunchen, detta är ett perfekt tillfälle för studenter och företag att mötas under
avslappnade former. Mycket har gjorts inom detta område under året och det är av största vikt
att bibehålla och utveckla de samarbeten som påbörjats, att samverkan flyttats över på
Kansliet och organisationsadministratören gör att det blir mycket lättare att åstadkomma
kontinuitet i arbetet med samverkan. De nätverk som Kåren har är viktiga att upprätthålla för
att fortsatt kunna ge studenterna möjligheter till kontakt med arbetslivet genom
arbetsmarknadsdagar och liknande.
5.1.1 Arbetslivsanknytning
Studentkåren har arbetat med och stöttat Studie- och karriärservice med deras events samt
bjudit in de samma med andra intressenter till Studentkårens events. Vidare, så används
Studentkårens hemsida som en plattform för jobbannonser för olika företag som kontaktar
oss. Plattformar så som sopplunchen och Kaffe med Kåren används även de som mötesplatser
för studenter och arbetslivet.
5.2. Studiesocialt
Musikpicknick/Musikpub:
Musikpicknicken har varit fortsatt välbesökt detta läsår. Tack vare ett bra förberedelsearbete
har det varit relativt lätt att hitta musiker som vill ställa upp gratis. Styrelsen har också arbetat
med att förtydliga den information som ges ut till musikerna, så att det inte uppstår
missförstånd när det bland annat kommer till reseersättning. Från och med den 28 april 2017
har dock eventet bytt karaktär. Studentkåren Malmö har i samförstånd med Festemesteriet
beslutat att i fortsättningen tillsammans arrangera Musikpicknicken i Puben/ Arr-salen. Detta
för att förenkla både för Kåren och Festmesteriet, då det varit en del problematik runt
arrangemanget när det varit i Kölsvinet. I och med denna flytt byter också Musikpicknicken
namn till Musikpuben, för att tydliggöra för studenterna att de inte längre är tillåtet att ta med
egen mat och dryck. Det har också skrivits ett avtal som reglerar ansvarsfördelning för
Musikpuben.
Sopplunch:
Under läsåret har det varit svårt att organisera sopplunchen på ett välfungerande sätt.
Problemet har legat i att studentkårens föreningar ej har haft möjlighet att kontinuerligt
ansvara för sopplunchen vilket har inneburit mycket stress för ansvarigt studentombud. Därför
har arbetsgänget försökt lösa det genom att styrelsen hoppar in och hjälper till, att vi hittar
mer volontärer, och att föreningarna får möjlighet att anordna soppluncher tillsammans.
Eurovision Song Contest (ESC):
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ESC anordnades i år av ESN och Festmesteriet i studentpuben, på grund av att Kölsvinet
bokades tidigt av en privat person. Kostnaden för ESC-screening var täcktes av Studentkåren i
enlighet med det avtal som undertecknades mellan de tre parterna. Evenemanget var
framgångsrikt och studenterna uppskattade verkligen det öppna utrymmet som Arr-salen har
liksom storbildsskärmen. Det noterades att en del studenter skulle ha föredragit att ESC
screenades i Köslvinet eftersom det tillåter dem att ta med egen dryck och det ger en miljö
som är bekvämare. Förslaget är därför att boka Köslvinet i god tid i förväg för nästa års event.
5.3. Kaffe med Kåren
Kaffe med Kåren har under verksamhetsåret hållits fem gånger och varit uppskattat av
studenterna. Mycket arbete har dessutom lagts ner i att utveckla den återkommande
verksamheten för att ytterligare förstärka dess roll som ett åsiktstorg och ge studenterna nya
och innovativa sätt att föra fram sina åsikter på. Fokus på omarbetningen av Kaffe med Kåren
har varit att öka Studentkåren Malmös synlighet och transparens, samt göra Kaffe med Kåren
till ett mer attraktivt event för studenterna. Genom enkäter, anslagstavlor och omröstningar
har studenternas åsikter tagits tillvara på och vidareförts till högskoleledningen så att de blir
medvetna om studenternas åsikter. Kåren har också varit mer synlig vad kommer
till verksamheten genom att bättre informera studenter om vad Kåren jobbar med under
tiden och vad som händer till exempel på fullmäktigemötena i form av olika posters. För nästa
verksamhetsår borde man fortsätta med innovativa sätt att bättre nå studenter, få de ta med
i diskussioner och engagera sig med Kåren eller med våra olika föreningar som ofta är med
under KMK.
5.4 Föreningarna
Under verksamhetsåret fick två nya föreningar föreningsstatus: MAUS (Malmö Universitets
Gaming Society) och teaterföreningen. Vidare har Kåren infört möjligheten att kunna bli en
studentgrupp som ett ytterligare steg innan de blir föreningar. Det är ett valfritt steg och det
skulle hjälpa till att identifiera om studentgruppen kommer att vara hållbar på lång sikt. Detta
är i stor utsträckning på grund av det höga antalet föreningar som har blivit inaktiva kort efter
de fått föreningsstatus. Slutligen har Kåren fortsatt arbetat hårt för att upprätthålla de goda
förbindelserna mellan Kåren och föreningarna. Under verksamhetsåret har det varit flera
möten med föreningarna, för att förbättra kommunikationen och tillhandahålla information.
För att visa uppskattning för föreningarnas hårda arbete och stöd, bjöd styrelsen företrädarna
för föreningsstyrelsen till ett "tack" sittning (maj 2017).
5.5. Bostad
Under hösten var styrelsen aktiva i debatten kring bostadssituationen i samband med släppet
av SFS bostadsrapport och diskuterade ämnet såväl i radio som i TV. Vidare, deltog styrelsen i
en paneldiskussion om bostadssituationen för unga i Malmö och Lund. Styrelsen har även
uppmärksammat högskolans ledning på problemet, och uppmuntrar tillträdande styrelse att
fortsätta trycka på vikten av att både högskolan och staden tar ansvar i frågan.
5.6 Soffprojektet
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Soffprojektet går ut på att Kåren förmedlar kontakt mellan studenter som är i akut behov av
någonstans att sova, och personer som är villiga att låna/hyra ut en soffa eller liknande. Under
året har 50 studenter sökt hjälp och en majoritet av dessa har vi lyckats hjälpa. Under
höstterminen, där efterfrågan var som absolut störst, mötte vi problematik i ett underskott av
personer med soffor att låna ut. Under vårterminen förebyggde vi detta genom att skicka ut ett
mail till alla tidigare deltagare, vilket ledde till ett överskott av tillgängliga logier. Under
vårterminen var det få som sökte sig till soffprojektet, vilket tyder på att behovet är som
absolut störst under hösten. Detta är något Kåren kan förbereda sig inför nästa termin och
fortsätta skicka ut mail väl i förhand till alla som har lånat ut sin soffa tidigare.
5.7. Valet
Det var många sökande till FUM från alla fakulteter visar att arbetet går åt rätt håll, dock var
antalet sökande totalt ganska lågt (28 kandidater för 19 platser), men samtidigt var det inte
bara större spridning bland fakulteterna utan även när det kommer till intresse, t.ex.
Milijöfrågor, likabehandling, digitalisering etc. Trots allt detta så är, likt tidigare år, ändå KS
överrepresenterade. För det kommande året, 2017/2018, och framförallt på FORUM under
höstterminen, bör styrelsen fokusera på att rekrytera studenter från TS och HS, samt arbeta för
en representativ fördelning av svenska och internationella studenter till FUM.
5.8. Ideella
Att engagera studenter är vitalt när det kommer till kvalitén i Studentkårens arbete. Under
verksamhetsåret 2016/2017 skapades ett nytt ansvarsområde, nämligen Ideella. Tyvärr, trots
detta, så har utmaningen att engagera studenter fortsatt, och föreningarna fortsätter vara den
största rekryteringsbasen. Under 2017/2018 bör ännu mer fokus ligga på att engagera
studenter samt att använda och utnyttja det belöningssystem som har skapats
5.9. Internationalisering
Arbetet med internationalisering har skett på olika områden. Studentkåren, tillsammans med
UF Malmö, stod värd för en delegation studenter från Warsaw University som var
intresserade av frågor kring mångfald och utbildning i Malmö. Delegationen bjöd in
Studentkåren för ett liknande utbyte i Warszawa, vilket är en möjlighet för kommande
verksamhetsår. Liknande utbytessamarbete gjordes året innan med studenter från Utrecht
Univerisity.
På central nivå har Studentkåren fortsatt med sitt deltagande i Minternet och har hjälpt till
med utvecklingen av plattformar för att hjälpa internationella- och utbytesstudenter. Vidare, så
är Studentkåren med i den nya gruppen för Globalt engagemang och har där tagit en aktiv roll
i arbetet med internationalisering, både på hemmaplan och genom internationella samarbeten.
Slutligen, så har Studentkåren hjälpt högskolan med att rekrytera studenter till en konferens
om utmaningar i södra Afrika.
5.10. Kølsvinet
Det dagliga nyttjandet av kölsvinet har ökat under det verksamhetsåret, inte minst ser vi att de
internationella studenterna nyttjar lokalen. Studenter har börjat hänga på låset för att komma
in för morgonkaffet, och många sitter där och studerar. Vi har fler events i lokalen, så som
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studentfrukosten.
5.11 Introduktion
Studentombuden var som vanligt ute på fakulteterna för att värva medlemmar de första
veckorna.
5.12 Malmö for Diversity (MFD)
FUM beslutade under året att lägga ner MFD i dess nuvarande form. Detta som en
konsekvens av att festivalen krävde allt för mycket planering och resurser för att vara
försvarbart i förhållande till hur få studenter festivalen nådde. FUM lämnar det öppet för att
återuppliva festivalen i framtiden om huvudansvaret inte ligger hos styrelsen.

§ 6. Studentkårens verksamhet fakulteterna
6.1 Fakulteten för Hälsa och Samhälle (HS)
Studentombudet på fakulteten för Hälsa och Samhälle har under höstterminen deltagit i
rekryteringen av en ny dekan för fakulteten. Efter en serie intervjuer och många diskussioner
beslutades det att Anders Kottorp, för nuvarande professor i Chicago, ska ta över rollen som
dekanus från nuvarande ställföreträdande dekan Thomas Arnebrant.
Fakulteten har arbetat för att hantera stora budgetproblem under verksamhetsåret 16/17.
Problemet ligger främst i en kraftig överproduktion av studenter gentemot takbeloppen, samt
ökade personalkostnader. Fakulteten har under året arbetat fram en plan för att hantera
budgetunderskottet och det diskuteras just nu vilka nedskärningar som kan och borde göras
framöver för att få ekonomin i balans.
En stor problematik under verksamhetsåret har dessutom varit arbets- och studiemiljön på
Gäddan, där Institutionen för Socialt Arbete har flyttat. Arbetet kring detta har diskuterats
tidigare i verksamhetsberättelsen, under punkt 2.3, underrubrik Gäddan. Studentombudet för
Hälsa och Samhälle har även arbetat aktivt med studiemiljöerna i byggnaden Hälsa och
Samhälle, även det beskrivet i punkt 2.3, med underrubrik Hälsa och Samhälle.
Studentärendena som studentombudet på Hälsa och Samhälle har hanterat har i största
utsträckning berört bedömning av examinationer. Andra ärenden har berört möjlighet att
komplettera kandidatuppsats, bemötande från personal och sen återkoppling av
tentamensresultat. Studentombudet har även under verksamhetsårets gång försökt att start upp
och locka studenter till lokala studentråd på fakulteten, men har lyckats endast i begränsad
utsträckning.
Likabehandling har varit en återkommande fråga på fakulteten, där Gäddan har lyfts upp som
ett exempel där tillgänglig för alla inte riktigt har kunnat upprätthållas. Under året har Gäddan
anpassats i större utsträckning till studenter med funktionsvariationer och studentombudet har
varit medverkande i att lyfta problematiken studenterna har mött i byggnaden. På
institutionerna arbetar man med likabehandling, men detta kommer inte alltid tydligt till
studentombudets eller studenternas kännedom. Ett proaktivt arbete för likabehandling på
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fakulteten har påbörjats av studentombudet i samspel med prefekterna och dekanerna på
fakulteten, och hoppas kunna ta fart tills höstterminen så att man kan förbereda sig inför en
större översyn under 2018.
6.2 Kultur och Samhälle (KS)
Både studentombud på TS och KS har jobbat med att öppna andrahandsbokhandel på
Niagara, studentombudet på TS är huvudansvarig för bokhandeln. Det har varit diskussion
om bokhandeln på HS och om vi ska flyttad den till bokhandeln på Niagara. Just nu är det
klokare att ha det på Niagara för att bokhandeln inte har varit så aktiv på HS men i framtiden
kan man ta HS bokhandeln tillbaka till HS som är ett bättre alternativ. Studenter har hittat till
bokhandeln sakta men säkert men bokhandeln har inte än blivit så populär bland studenter.
Detta kan bero på till exempel att bokhandeln öppnade i mitten av vårterminen, då det kan
vara svårare att nå studenterna. Studenter kan också ha redan hittat andra vägar att skaffa
kurslitteratur. Dessutom är vårterminen alltid lite mindre aktivt vad kommer till
studentinflytande och nya saker tar alltid lite längre tid att köra in. Inför nästa verksamhetsår
måste Kåren fundera på hur man ska säkerställa att bokhandeln blir mer aktivt och att
studenter vet om det från början.
Likabehandlingsarbete är på gång i alla institutioner och studentombudet ska vara med i
processen för alla institutioner för att säkerställa studentperspektiv. Dessutom har vi
diskuterat att ha möten för studentrepresentanter var vi kan diskutera om vad det innebär att
vara studentrepresentant, samt om likabehandling, kursvärderingar och studenters rättigheter
och skyldigheter.
Studentombudet har varit med och planerat examenshögtid på GPS samt GPS dagen som
kommer att ta plats nästa oktober. Studentinflytande inom Kåren är mest aktivt bland
studenter på Globala Politiska Studier vilket gör det extremt viktigt att Kåren ligger mer
fokus på andra institutioner också för att inkludera studenter från alla institutioner. Under
slutet av vårterminen har Kåren påbörjat samarbete med Urbana Studiers egna förening som
kallas för Urbana Studenter för att öka studentinflytande inom institutionen. Urbana
Studenters fokus ligger mer på studiesociala aktiviteter samt samarbete med arbetsmarknad
så Kåren kan på ett naturligt sätt komplettera deras verksamhet. Under den här terminen har
det märkts att institutionen för språkstudier (SPS) inte har lika hög studentrepresentation som
de tre andra institutioner, vilket betyder att Kåren måste uppmärksamma det bättre under det
kommande verksamhetsåret.
Studentärende inom KS har varierat mycket, allt från diskriminering till obehörighet och
bemötande av lärare. För att bättre kunna hantera diskrimineringsärende i framtiden kommer
Kåren ha en dialog med högskolejurist om diskriminering under överlämningsperioden. Ett
högt antal internationella studenter på fakulteten måste man alltid komma ihåg, särskilt när
det gäller studenter som betalar studieavgifter. Det är viktigt att fortsätta jobba med bra
dialog mellan studenter och lärare men också att säkerställa bra kommunikationsvägar
mellan lärare och studenter för att kunna lösa situationer innan de eskalerar.
Lena Petersson
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§6.3 Lärande och samhälle (LS)
Fakulteten för Lärande och Samhälle har under året haft stort fokus på UKÄ:s
pilotutvärdering av grundskollärarutbildningen 4-6, men många diskussioner har också förts
om universitetbildandet och vad det innebär för LS när det kommer till forskning. Dessutom
har studentombudet haft möjlighet att driva andra viktiga frågor på fakulteten. Samarbetet
med ledningen på LS har fungerat väl. Att Kåren varit proaktiva, initiativrika och alltid
konstruktiva har uppskattats mycket av lärare och chefer.
Studentkåren har varit en drivande aktör när det kommer till likabehandling på fakulteten.
Studentombudet har suttit med i en arbetsgrupp som tagit fram ett förslag på en handlingsplan
för likabehandlingsarbetet för fakulteten. Denna ska sedan ligga till grund för varje
institutions arbete med likabehandling. Studentkåren har också stort fokus på att hitta nya
strukturer och former för studentinflytande. Studentkåren har därför medverkat i att ta fram en
modell för ett så kallat studentforum. Denna modell bygger på att studentrepresentanter är
centrala för studentinflytandet och att studenterna väljer representanter, som kan företräda den
egna studentgruppen och driva forumet. Detta kommer bli ett pilotprojekt på
grundskollärarutbildningen med start hösten 2017.
Studentärenden som uppkommit under året har varit av varierande art. Återkommande
problem har handlat om bemötande och bedömning av examination. När det gäller
bemötandefrågor har det både handlat om studenters upplevelse av att ha känt sig kränkt på
grund av sin vikt eller för att de haft någon form av funktionsvariation, men också kopplat till
undervisningen och att studenter känt sig dumförklarad av lärare. I vissa fall har också
studenter fått rätt till att byta examinator. En del ärenden har också kretsat kring bristande
feedback från lärare, men också bristande handledning vid examensarbetet eller VFU:n.
Något som Studentkåren tillsammans med högskolan borde fortsätta arbeta med är att stötta
studenter som i vissa fall inte vågar gå vidare med sina ärenden eftersom de oroar sig för att
deras kritik gentemot lärare/examinatorer/handledare kommer påverka deras betyg negativt.
Det är alla studenters rättighet att föra fram kritik utan att känna sig utsatta eller rädda.
6.4 Fakulteten för Teknik och samhälle
Under året har kårens närvaro på TS förbättrats när det gäller representation på
fakultetsmötena till den punkt där fakulteten är medvetna om vad studentkåren är. Som
studentombud har jag haft några mål att arbeta med under det året; kursutvärdering,
studiesocialt och öka kårens närvaro på fakulteten. Det sista målet har jag definitivt nått, men
det bör fortsatt arbetas med studentombudet behöver alltid ha en fast närvaro i fakulteten
gentemot studenter och lärare.
När det gäller kursutvärdering har jag under året försökt för reda ut hur mycket studenterna på
TS är medvetna om kursutvärderingar och blev ledsna över att få reda på att många av dem
antingen inte vet vad det är eller inte fyller i dem. Förslaget till nästa år är att fortsätta arbeta
med detta i syfte att öka andelen studenter som fyller i kursutvärderingar.
Lena Petersson
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Studiesociala aspekten på fakulteten har ökat i och med den nybildade spelföreningen. TS har
haft en liten del studiesociala aktiviteter under en längre tid. Men idén att starta föreningen,
hoppas ge fler TS-studenter möjligheten att träffas och mingla på fritiden. Tanken i framtiden
är att expandera mer i det studiesociala genom att antingen utveckla TS Fika, organisera
studieresor, mingel och annat.
TS är mitt i processen av att rekrytera ny dekan och jag är med och arbetar med det.

§ 7. Externa samarbeten
7.1 Malmö Studentstad
Projektet Malmö Studentstad har legat på is sen verksamhetsåret 2015/2016 då det inväntar
ett beslut från Malmö Stad om att anställa en Studentsamordnare MAH och Malmö Stad
emellan. Beslutet väntades i mars 2017, men tyvärr har ingen information om beslutet kommit
från Malmö Stad.
7.2. SFS
Under verksamhetsåret 2016/2017 Studentkåren varit väldigt aktiva på SFS två
medlemsmöten, samt på SFSFUM i maj 2017. Under SFSFUM gjorde Studentkåren återigen
ett starkt ställningstagande kring internationalisering, men tyvärr så fick det inte tillräckligt
stöd av de andra medlemskårerna. För kommande verksamhetsår 2017/2018 rekommenderas
styrelsen att fortsätta sitt deltagande på SFS medlemsmöten och arbetet med att förankra
Studentkåren Malmös åsikter på nationell nivå. Vidare, så uppmuntras tillträdande styrelse att
fortsätta driva frågan kring internationalisering på nationell nivå, samt att stärka samarbetet
med Kårer med liknande intressen.
7.3 Studentkårer Syd
Samarbetet med Studentkårer Syd har mest skett genom Lärosäten Syds prorektorsmöten,
trots försök från Studentkåren Malmös håll att utveckla samarbetet. Tillträdande styrelse
uppmuntras att fortsätta arbetet att ytterligare stärka nätverket då det nyttigt att både vara
samspelta gentemot Lärosäten Syd samt att ha varandra som stöd och bollplank i olika frågor
såsom kvalitetssäkring och UKÄs utvärderingar.
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