
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fastställd: 2022-05-31 



 

Inledning 
Enligt 4 kap. 9§ högskolelagen (1992:1434) ansvarar studentkåren för att bedriva utbildningsbevakning, vilket 
innebär att det är Linnékåren som har ansvaret för att utbildningsbevakning bedrivs på Linnéuniversitetet. 

 

Utbildningsbevakning ska ske på lärosätets samtliga nivåer och görs i första hand av representanter för 
kårstyrelsen i universitetsövergripande organ och på fakultetsnivå. För att säkerställa att 
utbildningsbevakning även sker i den utbildningsnära verksamheten har Linnékåren valt att inrätta 
utbildningsföreningar. Utbildningsföreningarnas syfte är således att stödja studentkårens 
utbildningsbevakning på institutions-, program- och kursnivå, samt att bevaka sina representerade studenters 
intressen och föra deras talan gentemot studentkåren och lärosätet. 

 

Syftet med detta policydokument är att förtydliga det utbildningsbevaknings- och kvalitetsarbete som 
studentkåren och utbildningsföreningarna tillsammans ska utföra och därmed stärka vår samhörighet. 
Dokumentet beskriver såväl studentkårens åtaganden gentemot utbildningsföreningarna som 
utbildningsföreningarnas åtaganden gentemot studentkåren. Policyn utgår från det samarbetsavtal som finns 
mellan parterna. Om samarbetsavtalet justeras så kommer policydokumentet behöva ses över för möjliga 
justeringar för att dokumenten fortsatt skall ha samhörighet. 

 

Utbildningsföreningarna ska aktivt bedriva utbildningsbevakning anpassad till föreningarnas medlemmars behov 
och intressen. Det innebär att föreningarna tillsammans med studentkåren ska arbeta med att kvalitetssäkra de 
representerade utbildningarna, bland annat genom att: 

 

• Säkerställa att utbildningsföreningarna representerar alla de utbildningar föreningarna enligt 
samarbetsavtalet åtagit sig att representera, samt att förse dessa utbildningar med relevant 
information. I praktiken innebär det att de ska veta vilka program, utbildningar och fristående 
kurser de representerar och ha fungerande metoder för att nå ut med information till berörda 
studenter samt andra berörda personer och/eller instanser. 

 

• Bevaka utbildningarnas kvalitet och påpeka eventuella missförhållanden, orättvisor och 
problem. Påpekanden kan göras direkt av enskilda studenter eller av utbildningsföreningarna och 
bör i första hand lyftas med till respektive programansvarig. Vid större frågor uppmuntras 
föreningarna samråda med kårens student- och doktorandombud. Utbildningsföreningarnas 
styrelser ska hålla kontakt med kåren och berörda parter vid universitetet i frågor som rör 
utbildningsbevakning och studentinflytande. 

 

• Delta vid kårens utbildningsutskott och kontinuerligt redogöra för de utbildnings- och 
arbetsmiljöfrågor som utbildningsföreningarna driver. Utbildningsansvarig deltar vid mötet, 
alternativt annan styrelsemedlem. 

 

• Hjälpa kåren att sprida information om sådant som kan vara av intresse för 
utbildningsföreningarnas medlemmar, bland annat information om studenters rättigheter och 
skyldigheter och vad studenter kan göra för att påverka sin utbildning. 

 

• Erbjuda hjälp och stöd i utbildnings- och studiemiljöfrågor inom föreningarnas 
ansvarsområde, till exempel genom att hantera enklare ärenden själva eller skicka frågor 
vidare till kårens student- och doktorandombud. 

 

• Informera sina medlemmar om sitt arbete kring utbildningsbevakning och arbetsmiljö samt 
möjligheten att kontakta föreningarna vid problem eller frågor. 

 

• Dela styrelsemedlemmars kontaktinformation med kårens utbildningsbevakare. 



 

• Hålla sig uppdaterad beträffande relevanta studentrepresentationsuppdrag vid 
Linnéuniversitetet, sprida den informationen till sina medlemmar, föra dialog med Linnékåren 
kring dessa uppdrag samt känna till och kunna informera om hur tillsättning av 
studentrepresentanter sker. 

 

Utöver ovanstående åtaganden och de som anges i samarbetsavtalet med Linnékåren står det föreningarna fritt 
att verka för studentinflytande tillsammans med andra aktörer såsom universitetet, Linnékåren, 
utbildningsföreningar, studentföreningar, kommun och näringsliv. 

 

Även Linnékåren har åtaganden enligt samarbetsavtalet med utbildningsföreningarna. För att stödja 
utbildningsföreningarna i deras arbete åtar sig Linnékåren att: 

 

• Regelbundet kalla utbildningsföreningarna till utbildningsutskottsmöten för att främja 
samarbete i aktuella utbildningsfrågor. 

 

• Regelbundet informera utbildningsföreningarna om det utbildningsbevakande och 
kvalitetssäkrande arbete som Linnékåren medverkar i på fakulteterna och på 
universitetsövergripande nivå. 

 

• Agera utbildande, rådgivande och stöttande för utbildningsföreningarna, samt att vara 
tillgänglig om det finns behov av individuella möten eller handledning. 

 

• Utöver den styrelseutbildning som enligt samarbetsavtalet ska arrangeras en gång per läsår 
anordna ett utbildningstillfälle per verksamhetsår för att ge utbildningsföreningarnas styrelser 
kunskap om utbildningsbevakning och relevanta styrdokument. 

 

• I den utsträckning det är möjligt föra utbildningsföreningens talan inom Linnéuniversitetet för 
att därigenom öka utbildningsföreningens inflytande över sin utbildning och studiemiljö. 


