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Sändlista

Utseende av studentombud vid SLU
Beslut
Rektor beslutar
att utse följande lärare till studentombud vid SLU:




Malin Beckman, universitetsadjunkt vid institutionen för stad och land;
avdelningen för landsbygdsutveckling
Pär Ingvarsson, professor vid institutionen för växtbiologi; växtgenomik
och växtförädling
Göran Hartman, universitetslektor vid institutionen för ekologi; enheten för
landskapsekologi

att mandatperioden för detta uppdrag gäller från och med den 1 september 2021 och
tillsvidare, dock längst till och med den 30 juni 2025.

Redogörelse för ärendet
Bakgrund
Rektor beslutade den 20 april 2021 (SLU ID: SLU ua 2021.1.1.1-1299) att inrätta
funktionen som studentombud vid SLU. Studentombuden ska fungera som stöd för
studenter på grundnivå och avancerad nivå när det gäller frågor om studenters
rättigheter och skyldigheter, disciplinärenden m.m. Frågorna kan också gälla
bemötande emellan student och anställda eller studenterna emellan. Se vidare
inrättandebeslutet i sin helhet inkl. uppdragsbeskrivning: Inrättandet av
studentombud vid SLU
Studentkårerna inom SLU har bjudits in att föreslå personer för uppdraget. Utbildningsnämndens ordförande, Karin Holmgren, har sedan, efter samråd med ordförandena för SLUSS och programnämnderna samt efter avstämning med de föreslagna
och deras prefekter, utarbetat ett samlat förslag till grund för detta beslut om att utse
SLU:s första studentombud.
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Beslutsmotiv och bedömda konsekvenser
Kårerna har nominerat lärare som uppfattas som kloka, med hög integritet, god förmåga att lyssna och som studenterna litar på. Det är angeläget att studentombuden
har högt förtroende bland studenterna.
Frågor om jäv har uppmärksammats, såväl avseende andra roller inom utbildningsorganisationen som chefsuppdrag. Det är inte meningen att ett studentombud ska
hantera ärenden från studenter som är kopplade till sin egen institution. Därför är det
viktigt att studentombuden finns på olika institutioner, så att ev. jävssituationer kan
undvikas när enskilda studenters frågor ska hanteras.
Med detta beslut bemannas uppdraget som studentombud vid SLU för första gången.
Det innebär att studentombuden får forma denna nya roll i dialog med UN:s ordförande och studentkårerna (SLUSS). Målsättningen är att skapa ett studentombudsteam som tillsammans delar på ett uppdrag med en total omfattning om initialt 30 %.
Det finns nätverkansmöjligheter med studentombud vid andra lärosäten och möjlighet, inom uppdraget, till kompetensutveckling vid behov.
Uppdraget är i grunden treårigt och ska följa samma perioder som gäller för programstudierektorer. För att komma i fas med dessa mandatperioder omfattar det
initiala uppdraget som studentombud knappt fyra läsår. Efter det inledande läsåret
2021/22 ges möjlighet att, vid behov, justera omfattningen för den resterande
mandatperioden.
Beslut i detta ärende har fattats av rektor Maria Knutson Wedel, efter föredragning
av utbildningshandläggare Johan Torén och i närvaro av universitetsdirektör Martin
Melkersson.
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