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Linnéuniversitetet är en stor organisation med omkring 2200 anställda och ca. 160 olika organ som 

bereder och beslutar om ärenden som rör ca. 44 000 studenter och doktorander (som också är 

studenter). Linnékåren drivs av studenterna vid Linnéuniversitetet med ca 6000 medlemmar, en 

styrelse om 11 studenter och 9 tjänstepersoner. Linnékåren representerar samtliga studenter vid 

Linnéuniversitetet och ett av huvudsyftena för kåren är utbildningsbevakning och påverkansarbete. 

Studenter har ofta behövt kämpa för rätten till inflytande, men Högskolelagen slår fast att vi har 

rätt att vara representerade i alla beredande och beslutande organ som fattar beslut som påverkar 

utbildningen eller studenternas situation. Studenters roll är dubbel – som deltagare på kurser och 

program, men även som kritiker och pådrivare av utbildningsutvecklingen. Att ha 

studentrepresentanter är en av de största och kanske mest betydelsefulla möjligheterna studenterna 

har gällande studentinflytande och påverkansarbete! 

Syftet med handboken är att ge förståelse för vad det innebär att vara studentrepresentant och 

göra dig förberedd för uppdraget.  

Vi hoppas du tycker den är givande och önskar dig lycka till i din viktiga roll som 

studentrepresentant! 

  

  

  

  

  

Rebecca Esselgren, ordförande Linnékåren 2019-2021
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1. Vad händer nu?  
Du har fyllt i anmälningsformuläret på studentkårens hemsida. Kårstyrelsen har haft sammanträde 

och valt att tillsätta dig på önskad plats. Du har blivit vald på ett år och kan söka om eller avgå 

tidigare bara du kontaktar oss. Vi vill nu ge dig så bra förutsättningar som möjligt för att du ska 

kunna ta dig an ditt uppdrag. Meningen med detta dokument är att det ska komplettera den digitala 

utbildningen vi har tillsammans med Studerandeavdelningen och att du ska kunna använda 

innehållet innan, under och ibland efter de möten du deltar i.  

2. Linnékåren 
Studentkåren Linnékåren representerar samtliga ca. 44 000 studenter vid Linnéuniversitetet och 

arbetar för att deras studier och studietid ska bli så bra om möjligt. Som studentkår är vi 

studenternas röst i både universitetsledningen och ut mot samhället. Det är därför viktigt att du 

känner till vår organisation, arbetet vi bedriver och hur vi kan stötta. Till oss kan alla vända sig om 

de behöver råd och stöd eller behandlats fel av lärosätet.  

En stor del av vårt arbete går ut på att ge studentperspektiv på många olika frågor angående 

studenternas utbildning och andra aspekter av studenternas situation.  

2.1 Medlemmar 

Linnékåren har ett normalt år ca 4000 medlemmar och är en av de största studentkårerna i Sverige. 

Medlemmarna utövar sin makt indirekt genom att rösta i kårvalet där de utser styrelseledamöter 

för kommande verksamhetsåret. De är även med och påverkar direkt genom att vara med på 

medlemsmötena. 

Man måste inte vara kårmedlem för att påverka som studentrepresentant men det är uppskattat att 

stötta det arbetet vi gör genom att bli medlem. 

2.2 Styrelsen 

Linnékårens styrelse består av presidiet och deltidsledamöter. Presidiet består av en ordförande, 

två utbildningsbevakare och två studiesocialt ansvariga som är heltidsarvoderade. Detta arbete sker 

på heltid där utbildningsbevakarna har stort fokus på studentrepresentation. Deltidsledamöterna 

uppmuntras även att sitta som studentrepresentanter.  

Kontakta gärna heltidsledamöterna vid frågor rörande studentpolitik eller annat som kan vara 

viktigt för dig att driva eller vara medveten om som studentrepresentant.  

2.3 Tjänstepersoner 

Utöver presidiet och styrelsen har Linnékåren anställda tjänstepersoner som ansvarar för den 

löpande verksamheten. Studentrepresentanterna får ofta kontakt med våra student- och 

doktorandombud varav en har stort fokus på att administrera registret till studentrepresentanter.  
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2.4 Studentpolitik 

Studentpolitiken genomsyrar kårens arbete och vi arbetar för att studenter ska ha en så bra studietid 

som möjligt, både under och utanför studierna. Det handlar om att alla studenterna har rätt att bli 

behandlade på lika villkor och få den utbildning de har rätt till.   

Linnékåren har en genomarbetad studentpolitik som vi bedriver på många olika sätt. På vår 

hemsida och i detta material finns vårt åsiktsdokument med en stor mängd åsikter. En stor del av 

kårstyrelsens uppdrag bygger på att påverka utbildning och studenternas situation och där måste 

det finnas åsikter och mål. Som studentrepresentant behöver du inte lära sig dessa men det kan 

vara bra att veta hur du hittar dem. Detta är åsikter kåren har och arbetar för, vissa av dem 

genomförs av universitetet, men inte alla.  

3. Linnéuniversitetet  
På universitetet finns många beredande och beslutande organ (ett samlingsbegrepp för olika 

grupper, kommittéer, råd mm.) som studenter enligt högskolelagen och högskoleförordningen har 

rätt att ha inflytande i och sitta som ledamöter i.   

Universitetsorganisationen är uppbyggd i olika nivåer. Kårstyrelsen är ofta insatta i högre nivåer 

som universitetsövergripande organ och fakultetsstyrelser men det är viktigt att fler studenter 

representerar på olika nivåer och återkopplar till kåren för att vi ska få insyn i och kunna påverka 

universitetet. Nedan följer kortfattad och övergripande information om de nivåer som är viktigast 

för en studentrepresentant att känna till.  

 

En förenklad bild av universitetets organisation, enligt Linnékåren.  

Universitetsstyrelse
Rektor

Fakultet

Dekan

Institution 

Prefekt 

Program

Programansvarig
Utbildningsråd

Kursplaneutskott Utbildningsråd

RUL 

KU
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3.1 Rektor 

Rektorn för Linnéuniversitetet är dekanernas chef men även övriga lärares högsta chef. Däremot är 

det sällan rektorn går in på mer individuella frågor då många aspekter är delegerade till fakulteterna 

som sedan i sin tur delegerar arbetsuppgifter vidare till institutionerna.  

Strategiska frågor som rör universitetets långsiktiga verksamhet bestäms ytterst av 

universitetsstyrelsen. Den leds av en extern ordförande som utses av regeringen, liksom de externa 

styrelseledamöterna från näringslivet. I universitetsstyrelsen ingår också rektor, tre lärarrepresentanter 

och tre studentrepresentanter från kårstyrelsen. 

3.2 Fakulteter 

En fakultet består av ett antal ett antal institutioner vars kurser, program och forskning har likheter 

med varandra. På Linnéuniversitetet finns fem fakulteter samt Nämnden för Lärarutbildningen.  

Fakulteten leds av en dekan. Organen på fakultetsnivå är de näst högsta efter de som finns på 

universitetsövergripande nivå, såsom Universitetsstyrelsen. Det innebär att frågorna som 

behandlas i bland annat fakultetsstyrelsen är väldigt breda för att hantera alla ämnesområden. På 

denna nivå kan man påverka väldigt många utbildningar om man sätter sig in i frågorna.  

Organ på fakultetsnivå är bland annat dekanbeslut, fakultetsstyrelse, anställningsnämnd, 

kursplaneutskott och utbildningsråd. Linnékåren är mest involverad i fakultetsfrågor eftersom det 

främst är där vi försöker påverka. Linnékåren uppmuntrar även utbildningsföreningarnas styrelser 

att involvera sig på fakultetsnivå för att få bättre insyn i de olika utbildningarna föreningen 

omfattar. 

3.3 Kursplaneutskott  

Var fakultet har ett kursplaneutskott där man bereder nya och reviderade kursplaner. En kursplan 

är ett juridiskt bindande dokument så det är viktigt att kursplanerna följer lokala regler och 

nationella regler. Efter att de beretts i utskotten återremitteras kursplanerna till institutionen innan 

de godkänns på prefektrådet eller dekanbeslutet.  

3.4 Institutioner  

Ett eller flera likartade ämnen utgör tillsammans en institution. En institution leds av en prefekt som 

har ett personalansvar, budgetansvar och arbetsmiljöansvar. Prefekterna har ett prefektråd där det 

är viktigt att ha med studentrepresentanter. Vissa av fakulteterna har samlade prefektråd, men på 

de fakulteter de är separata blir det svårare för Linnékåren att få insyn. De frågor som lyfts i 

prefektråden är bredare än de som hanteras i programråden, och ger därför goda möjligheter att 

få inflytande i större utbildningsfrågor och påverka andra aspekter av studenternas situation.  

På institutionsnivå finns bland annat prefektråd, institutionsråd och utbildningsråd ofta leds av 

prefekten.  
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3.5 Utbildningsråd  

Inom var fakultet finns även ett utbildningsråd som består av lärare och tjänstepersoner som 

diskuterar utbildningsfrågor, utbildningsplaner, Treklövern och andra kvalitetsrelaterade frågor. 

Vissa fakulteter har även utbildningsråd på institutionsnivå vilket innebär att frågorna fokuserar 

mer på just det ämnesområdet.  

3.6 Kurser och program 
Varje kurs har minst en examinator som är formellt utsedd av fakultetsledningen att ha det yttersta 

ansvaret för kursens examination, till exempel genom att utforma tentamensfrågor och rapportera 

in resultat och betyg i LADOK. Många gånger är kursansvarig också examinator, men inte alltid. 

En kurs har en eller flera kursansvariga lärare som ansvarar för till exempel kursens innehåll, 

upplägg, schema och bemanning. Kursansvarig undervisar ofta själv i kursen, men kan även ha 

kollegor som ansvarar för olika delar såsom föreläsningar eller seminarier. Kursens mål, innehåll, 

examinationsformer, betygsskala, kurslitteratur och annat av betydelse beskrivs i en kursplan som 

är ett juridiskt bindande dokument och måste följas.  

Ett program har en eller flera programansvariga som ansvarar för programmet som helhet. På samma 

sätt som en kursplan beskriver en kurs beskriver utbildningsplanen hur programmet är 

strukturerat, vilka mål som ska uppnås och vilka kurser som ingår i det.  

3.7 Programråd 

De flesta studentrepresentanter sitter i programråd. På universitetet finns inte regler på hur ett 

programråd ska vara uppbyggt och de kan därför skilja sig mycket sinsemellan. Programråden 

fokuserar oftast på ett program och kvalitetssäkring av det. Ämnen som ofta kommer upp på 

programnivå är kurs- och programutvärderingar, kursplaner, och programmets utbildningsplan.  

Programråden leds ofta av programansvarig, men där ingår också lärare verksamma i programmet 

samt externa parter som är intresserade av att vidareutveckla programmet.  

4. Bra att veta 
Ovan har du kunnat läsa om Linnékårens organisation och på vilka nivåer studentrepresentanter 

är med och påverkar på universitetet. Här nedan är en sammanfattning av vad du som vald 

studentrepresentant behöver veta innan, under och efter de möten du deltar i. 

4.1 Vems talan för du? 
Den vanligaste frågan studenter får under ett möte är ”Vad tycker studenterna?” så du behöver ha 

koll på vem du talar för när du är studentrepresentant. Som studentrepresentant representerar du 

alla studenter! Gäller det ett programråd talar du för alla de studenter som läser det programmet 

och är du studentrepresentant vid ett utbildningsutskott på institutionsnivå talar du för alla 

studenter som tillhör den institutionen. På samma sätt fungerar det med fakultetsövergripande 

organ där du talar för alla studenter som läser vid den fakulteten.  

Förhoppningsvis vet du som programstudent rätt väl vad dina klasskamrater tycker i olika frågor, 

men vårt tips är att vara lite extra uppmärksam på vad som sägs runt dig angående utbildningen. 

Det räcker långt.  
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4.2 Vart finns informationen?  

Du behöver inte veta allt, men du bör ha koll på var du hitta den mesta informationen och därför 

finns på nästa sida en lista med användbara länkar. Vi vill även tipsa om att besöka vår hemsida 

som vi ständigt försöker utveckla och uppdatera med information som är relevant för dig som 

studentrepresentant, information om studenters rättigheter och skyldigheter, åsiktsdokument och 

vad kårens roll är. Men till att börja med bör du veta vem som är sammankallande i det organ du 

verkar i. Inför mötet bör du läst dagordning och annan mötesinformation. Det händer att möten 

krockar med ditt kursschema och då får du som student göra ett ställningstagande till hur du vill 

prioritera din tid.  

Diariet –Använd det för att söka på ärendetyp eller diarienummer och begär ut det du behöver 

från arkivet.  

Arkivet – beställ kopior av handlingar, till exempel kursutvärderingar, protokoll eller beslut 

Medarbetare – Är en hemsida främst för personal men innehåller även saker som inte hittas via 

lnu.se så här hittar du mycket värdefull information.  

Rättigheter och skyldigheter som student – en webbsida på lnu.se som bland annat innehåller 

relevanta lokala regler, förordningar, policydokument, information om lika villkor, diskriminering, 

disciplinnämnden, försäkringar, blanketter för rapportering av tillbud, skador, ansökan om 

studieuppehåll mm. 

4.3 Hur ofta och hur långa är mötena?  
Möteslängden är lite olika beroende på vilket organ du sitter med i. Rena beslutsmöten varar ofta 

5-30 minuter, programråd 1-2 h, kursplaneutskott 2-3 h och fakultetsstyrelse 6-7 h. Hur ofta dessa 

olika forum har möten är olika men uppskattningsvis ett par gånger per termin. Vi vill även trycka 

på att arbetsmängden varierar från uppdrag till uppdrag. Det är vanligt att programråd träffas två 

gånger per termin med mindre förberedelser medan ett kursplaneutskott kan ha mer krav på 

förberedelser i form av att läsa in sig på material. Fakultetsstyrelser behandlar frågor som rör hela 

fakulteten och kräver därför också mer kunskap som är övergripande för fakulteten jämfört med 

ett programråd. Våra utbildningsbevakare brukar kunna ge mer detaljerade svar så tveka inte att 

höra av dig till dem med frågor.  

4.4 Vad gör jag med informationen?  

Vi vill gärna ha återkoppling från dig i ditt uppdrag som studentrepresentant. Vad händer i ditt 

program? Hur fungerar arbetet med kursplanerna på din institution? Finns det återkommande 

brister eller kanske det finns en lösning som kan hjälpa andra fakulteter? Hör av dig till oss! 

För att du ska känna dig trygg i ditt uppdrag vill vi att du ska veta att du alltid kan kontakta oss om 

det uppstår problem. Det kan också vara en idé att prata med någon annan studentrepresentant; 

om du exempelvis sitter med i ett programråd kan du kontakta en annan programrådsrepresentant 

eller en studentrepresentant i prefekts beslutsmöte eller utbildningsråd.  
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4.5 Arvode 

Att vara studentrepresentant är ett arvoderat uppdrag. Det har precis kommit ett nytt formellt 

beslut om ersättning och ny rutin. Innan erhöll studentrepresentanter 350 kr för möten som är 

upp till fyra timmar långa, därefter 700 kr. Från och med 1 januari 2023 erhåller du 350 kr för 

möten upp till 2h. Möten mellan 3-4h genererar 600 kr, 5-6h 850 kr och 7-8h 1100 kr. I 

ersättningen ingår förberedelsearbete, mötestid och efterarbete. Varje påbörjad timme som 

överstiger utsatt mötestid ska ersättas med 125 kr per timme. Om studentrepresentanten inte har 

möjlighet att delta i mötet utan har utövat ett dokumenterat studentinflytande före mötet ska 

ersättning utgå med 125 kr. Läsning ersätts motsvarande hälften av mötets planerade tidsåtgång 

på 125 kr per timme. Lokala regler slår fast att studentrepresentanten ansvarar för att underlaget 

lämnas in för betalning. Sammankallande eller sekreterare för respektive organ måste vara 

behjälplig med att ta fram relevanta uppgifter och dela information om ersättning. Arvodet utgår 

månaden efter organets sammanträde. Reseersättnign utgår för resor mellan LNUs campusorter 

och resorna ska ske i enlighet med universitetets resepolicy.  

 

4.6 Treklövern 

Treklövern är ett samarbete mellan LNU, Mittuniversitetet och Karlstads universitet. Samarbetet 

går långt tillbaka i tiden men det som här avses med Treklövern är en gemensam gransknings- och 

utvärderingsprocess av de tre universitetens olika ämnen.   

5. Studentpolitik 
Här följer en sammanfattning av de viktigaste frågorna men all studentpolitik finns i Linnékårens 

åsiktsdokument på vår hemsida. Linnékåren kräver: 

6.1 Utbildning 

• Att universitetet ska ha ett välfungerande kvalitetsgranskningssystem som komplement till 

de nationella granskningssystemen. 

• Att studenterna ska vara aktiva och delaktiga i kvalitetsarbetet. 

• Att varje utbildning ska hålla samma höga kvalitet oavsett om den ges på hel- eller halvfart 

eller på distans. 

• Att lärare och doktorander ska ha en hög pedagogisk kompetens och ha genomgått en 

pedagogisk utbildning. 

• Att en formell högskolepedagogisk utbildning eller erfarenhet ska vara prioriterat och 

meriterande vid anställning av lärare. 

• Att universitetet ska sträva efter en varierad könsfördelning och mångfald i lärarkåren. 

• Att studenterna som studerar på heltid ska ha minst 15 timmar lärarkontakt per vecka, och 

motsvarande för deltidsstudier. 

• Att studenterna ska ha rätt till återkoppling på inlämningar och examination, inom 15 

dagar. 

• Att universitetet ska arbeta för integrering mellan utbytesstudenter och svenska studenter. 

• Att aktivt verka för att studenter får tillgång till utbytesstudier. 

• Att examensbevisen ska vara internationellt tillgängliga. 
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• Att eventuella förberedande prov i samband med utbytesstudier ska vara avgiftsfria. 

• Att alla som fuskat behandlas likvärdigt. 

• Att universitetet som följer upp den student som fuskat och utreder varför och vid 

potentiella problem hjälper studenten i den mån det går. 

• Att universitetet handlägger ärenden som rör fusk skyndsamt. 

• Att personalen vid universitetet ska rapportera till disciplinnämnden vid misstanke om 

fusk. 

• Att universitetet ska ha ett hållbarhetstänkande inom deras verksamhet. 

6.2 Studentinflytande 

• Att baserat på kursvärdering och kursplaner ska alla kurser utvärderas och följas upp för 

att ligga till grund för vidareutveckling av utbildningen. 

• Att kursvärderingarna ska ske anonymt. 

• Att föregående kursvärdering för den aktuella kursen finns studenter till att handla senast 

vid kursstart. 

• Att alla kursansvariga ska genomgå en utbildning i kursvärdering. 

• Att alla kursvärderingar ska finnas tillgängliga i anslutning till kursplanen. 

• Att kursvärderingar ska göras i alla kurser, och att alla som läser en kurs ska ges möjlighet 

att fylla i kursvärderingen. 

• Att studenter ska ha rätt till att få examination och betyg omprövade av oberoende 

examinator. 

• Att det ska finnas tydliga bindande betygskriterier. 

• Att studenternas inflytande måste garanteras av universitetet. 

• Att lärosätet har ett ansvar att informera studentkåren om vilka studentrepresentant 

uppdrag som finns. 

• Att studenterna ska finnas representerade i alla beslutande och beredande organ. 

• Att studentrepresentanter ska ha tydlig information om vem de kan kontakta i frågor kring 

sitt uppdrag. 

• Att det ska finnas minst ett studerandeskyddsombud per fakultet. 

• Att universitetet ska ta ansvar för studenternas fysiska och psykosociala arbetsmiljö.  

• Att studenterna och personalen ska ges möjlighet att delta i arbetsmiljöarbetet på lika 

villkor. 

6.3 Allas lika värde 

• Att jämlikhet och mångfald ska prägla all verksamhet på hela universitetet. 

• Att alla studenter ska ha lika villkor för att kunna genomföra sin utbildning 

• Att ingen student ska diskrimineras under sin utbildning på universitetet. 

• Att universitetet aktivt ska jobba med lika villkor. 

• Att universitetet ska ha tillgänglighetsanpassade lokaler. 

• Att studenter som på grund av funktionsnedsättning behöver ledsagning, tolk eller 

liknande hjälp ska kunna få detta. 

https://linnek.se/vad-gor-karen/
https://linnek.se/vad-gor-karen/
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• Att det ska finnas lättillgänglig och gratis hjälp för de studenter som av olika skäl behöver 

stöd under sin studietid. 

• Att universitetet ständigt måste jobba med att förbättra sina metoder för breddad 

rekrytering. 

• Att universitetet kommunicerar tydligt vart studenter ska vända sig ifall de behöver råd och 

stöd. 

6.4 Ett inkluderande studentliv 

• Att studenthälsan tilldelas de resurser som behövs för att garantera studenternas 

välmående. 

• Att bemanningen av studenthälsan är proportionellt mot de efterfrågade behovet. 

• Att det finns studentbaserade samlingsplatser för studiesociala ändamål. 

• Att drogfria aktiviteter är en självklarhet inom den studiesociala miljön. 

• Att ett välfungerande studentliv förutsätter goda möjligheter för studenter att engagera och 

organisera sig. 

• Att klimatet på studieorterna ska vara öppet, välkomnande och inkluderande för att främja 

samarbete föreningarna emellan och till studentkåren. 

• Att studentkåren ska möjliggöra god kontakt mellan föreningar och universitet. 

6.5 Studenternas sociala samhällsställning 

• Att studenter ska erbjudas en studentbostad inom en månad från terminsstart. 

• Att kommunerna på studieorterna ansvarar för att antalet studentbostäder är 

proportionellt till efterfrågan och behov. 

• Att en omfattande och väl fungerande bostadsgaranti ska finnas på samtliga studieorter. 

• Att hyran för en studentbostad inte ska uppgå till mer än en tredjedel av studiemedlet. 

• Att alla studentbostäder ska erbjuda en rimlig levnadsstandard. 

• Att reglerna kring studiemedlet och dess utformning ska vara generösa och visa hänsyn för 

studenters olika livssituationer. 

• Att det ska finnas en rättvis balans mellan bidrags- och lånedelen i studiemedlet. 

• Att studiemedlet ska ge alla studenter en rimlig levnadssituation genom att täcka 

studenternas faktiska utgifter. 

• Att studenter ska ha likvärdiga sociala rättigheter och skydd som förvärvsarbetare. 

• Att alla studier ska vara pensions, a-kassa och sjukpenningsgrundande. 

• Att arbetsmiljön vid universitetet som studieort och hem ska hålla en god standard. 

6.6 Forskarutbildning 

• Att doktorander ska kunna påverka valet av huvud- och biträdande handledare. 

• Att en doktorand som vill byta handledare ska ha en reell möjlighet att göra det. 

• Att alla handledare ska ha genomgått en handledarutbildning. 

• Att doktorander vars studier finansieras med stipendier eller utbildningsbidrag ska ha rätt 

till samma sociala försäkringssystem som anställda doktorander. 

https://linnek.se/vad-gor-karen/
https://linnek.se/vad-gor-karen/
https://linnek.se/vad-gor-karen/


 

9 
 

• Att alla doktorander ska ha en möjlighet att slutföra sin utbildning inom förutbestämd 

tidsram, förlängning av forskarutbildningen ska ges vid bristande forskningsmiljö eller 

handledning. 
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6. Ordlista & Mötesformalia 
I formella sammanträden används en del begrepp som är bra att känna till för att känna sig bekväm 

på mötet: 

Adjungerad – någon som har närvaro- och yttranderätt på ett möte men som inte har rösträtt.  

Adjungering – att låta någon ha närvaro- och yttranderätt på ett möte men inte rösträtt. 

Adjunkt – anställningsform för en lärare som inte har doktorerat 

Ajournering – att skjuta upp mötet till ett senare tillfälle 

Amanuens – student som är tillfälligt anställd för att hjälpa till med undervisning eller forskning 

AML - arbetsmiljölagen 

Arbetsmiljöansvar - rektor har det övergripande arbetsmiljöansvaret för universitetet, men 

uppgiften är delegerad till respektive institutions prefekt 

Arbetsmiljökommitté - universitetets arbetsmiljökommitté (AMK) behandlar i första hand 

arbetsmiljöfrågor för personal och studiemiljöfrågor för studenter. Leds av universitetskansliets 

chef. Deltar gör bland annat dekaner, HR, huvudskyddsombud, huvudstuderandeskyddsombud, 

student- och doktorandombud samt Studenthälsan (adjungerad) 

Arbetsmiljöverket – statlig tillsynsmyndighet för arbetsmiljöfrågor. Studenter omfattas i stort sett 

av samma arbetsmiljölagstiftning som anställda och har rätt till en god arbetsmiljö, såväl fysiskt 

som psykosocialt. 

Avdelningschef – chef för en avdelning inom universitetsförvaltningen 

Bordläggning – att skjuta upp ett beslut till ett senare mötestillfälle 

Buddy-verksamheten - Linnékårens arbete med att matcha internationella studenter med 

svenska faddrar  

Dagordning – en lista över de punkter ett visst sammanträde avser behandla. Skickas ofta 

tillsammans med kallelsen. 

Dekan - chef för fakultet, ordf. i fakultetsnämnd/styrelse, ingår i universitetets ledningsgrupp, 

prefektens närmaste chef 

Delegation – att en person eller grupp överlåtit beslutsrätten till någon annan, till exempel att 

rektor har delegerat arbetsmiljöansvaret för en institution till prefekt.  

Diariet – registrerar och diarieför inkomna handlingar, anmälningar, beslut som tas i olika ärenden 

etc. Det som diarieförs kan hittas eller begäras ut.  

Disciplinnämnden - utreder och beslutar om disciplinära åtgärder mot studenter som misstänks 

för försök till vilseledande (=fusk och plagiat), trakasserier, störande av undervisning och liknande. 

Leds av rektor 

Docent – välmeriterad forskare 
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EK - Ekonomiavdelningen – hanterar bland annat universitetets budget  

ER - Externa relationer – hanterar relationer med näringsliv och andra universitet 

Examinator – lärare som formellt har utsetts vara ansvarig för examinationen och betygsättningen 

i en kurs. Examinatorn kan dock delegera den faktiska rättningen till någon annan (kallas ofta 

”medbedömande lärare”).  

Examinatorlista – en förteckning över de personer som av fakulteten utsetts som examinatorer 

på olika kurser. Vissa fakulteter lägger ut listan på sin webbplats och i annat fall kan den efterfrågas 

via fakultetskansliet. 

Fakultet – större organisatorisk enhet bestående av ett antal institutioner med snarlika ämnen och 

forskningsområden. Det finns fem ”riktiga” fakulteter (FTK – fakulteten för teknik, FHL – 

fakulteten för hälso- och livsvetenskap, FSV – fakulteten församhällsvetenskap, FEH – fakulteten 

förekonomihögskolan, FKH – fakulteten för kost och humaniora) samt NLU – nämnden för 

lärarutbildningen som inte är en egentlig fakultet men som av praktiska skäl ofta räknas som det 

vore en. En fakultet leds av en dekan. 

Fakultetskansli – en fakultets administrativa stab (till exempel ekonomi, ärendehandläggare, 

samordnare, sekreterare, utbildningsadministratörer, studie- och yrkesvägledare etc.).  

FEH - Fakulteten för ekonomihögskolan 

FHL - Fakulteten för hälso- och livsvetenskap 

FKH - Fakulteten för konst och humaniora 

FSV - Fakulteten för samhällsvetenskap 

FTK - Fakulteten för teknik 

Föredragande – den person som presenterar ett ärende och eventuellt ger förslag till beslut 

Förvaltningslagen (FL) - lag som beskriver hur svenska förvaltningsmyndigheter (bland annat 

universitet och högskolor) ska bedriva sin verksamhet på ett sätt som gynnar demokratin och 

enskildas rättssäkerhet. Ställer till exempel vissa krav på snabbhet och serviceskyldighet. 

HR - HR-avdelningen (personalavdelningen) 

HSO –huvudskyddsombud, person som samordnar övriga skyddsombud på en arbetsplats. Ett i 

Växjö och ett i Kalmar. 

HSSO – huvudstuderandeskyddsombud, Student med uppgift att bland annat leda och koordinera 

övriga studerandeskyddsombuds arbete och representera studenterna i arbetsmiljökommittén. 

HST/HPR – helårsstudent/helårsprestation – ett sätt att budgetera för och mäta 

studieprestationer. 1 HST/HPR kan motsvara en student som läser 60 hp under ett läsår eller 8 

studenter som vardera läser 7,5 hp under samma period.  
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Högskoleförordningen (HF) - en myndighetsförordning beslutad av regeringen som i mer detalj 

beskriver hur högskolelagen ska tillämpas  

Högskolelagen (HL)- beskriver övergripande hur universitet och högskolor ska fungera 

Institution – en avdelning bestående av ett eller flera närbesläktade ämnen, till exempel olika 

språk. Leds av en prefekt.  

Internationell studentkoordinator – arbetar med frågor som rör internationella studenter på 

Linnékåren 

IT - IT-avdelningen 

Justering – ett mötesprotokoll justeras av en eller flera justerare som skriver under det för att 

intyga att protokollet överensstämmer med vad som avhandlades på mötet. Protokoll måste 

justeras innan besluten träder ikraft. 

Jäv – när en person i beslutsfattande roll själv, eller pga. nära relation till den som berörs av ärendet 

inte bedöms vara tillräckligt objektiv. Om det föreligger jäv ska personen lämna rummet och inte 

delta i behandlingen av ärendet. 

Kallelse – en inbjudan till ett möte. Bör innehålla information om datum, tid, plats, deltagare samt 

eventuellt dagordning. Behöver skickas i tillräckligt god tid för att mötesdeltagarna ska hinna 

förbereda sig inför mötet. 

Kanslichef – chef på fakultetskansli  

KOM - Kommunikationsavdelningen – sysslar främst med marknadsföring  

Kursansvarig – person formellt ansvarig för planering och administration av en specifik kurs 

genomförande 

Kursinfo – administrativt system för att dokumentera detaljer om olika kurser  

Kursplan - ett juridiskt bindande dokument som beskriver hur en viss kurs är organiserad 

avseende bland annat mål, innehåll, examinationsformer och betyg. I slutet av kursplanen finns 

kursens aktuella litteraturlista.  

LADOK - nationellt studiedokumentationssystem 

Lektor – anställningsform för lärare som har doktorerat 

Litteraturlista – Aktuell kurslitteratur listas i slutet av kursplanen. Litteraturlistan ska vara 

uppdaterad senast 8 veckor innan kursstart. 

Lokala regler – Ett antal dokument som beskriver lokalt beslutade regler som gäller hela 

Linnéuniversitetet, till exempel Lokala regler för kurs och examination på grundläggande och 

avancerad nivå. Lokala regler baserar sig på HF, FL och tar hänsyn till hur universitetet är 

organiserat och hur UKÄ och ÖNH sett på vissa frågor.   

LOS - Lokal- och serviceavdelningen - hanterar den fysiska miljön, bland annat salsbokning, städ, 

internpost och vaktmästeri 
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NLU – nämnden för lärarutbildningen 

Ordningsfråga – något som rör mötets genomförande snarare än punkterna på dagordningen, till 

exempel att föreslå en paus eller ett streck i debatten.  

Orientation – större informationstillfälle för nya internationella studenter 

OSA – organisatorisk och social arbetsmiljö 

Paraplykurs – en större kurs om till exempel 30 hp som består av ett antal mindre delkurser utan 

egna kursplaner. Vanligt på vissa fakulteter. 

Prefekt – chef på en institution, har bland annat personalansvar för anställda på institutionen samt 

arbetsmiljöansvar för medarbetare och studenter 

Prislapp – det belopp universitetet får att staten för att utbilda en student. Det talas ofta om ”våta” 

respektive ”torra” prislappar, där en ”våt prislapp” vanligtvis är högre än en ”torr”. ”Våta” 

kurser/utbildningar innehåller mer resurskrävande praktiskt eller laborativt arbete än ”torra” 

teoretiska utbildningar.  

Prorektor – rektors ställföreträdande 

Protokoll – mötessekreterarens sammanfattande anteckningar från mötet, vilka som deltagit, vad 

som skett, vilka beslut som togs, eventuella reservationer, protokollsanteckningar etc.   

Protokollsanteckning – när en ledamot vill att något viktigt tydligt ska framgå av och förklaras i 

protokollet, till exempel en viss åsikt, argument eller förklaring till agerande  

Registrator – central funktion som ansvarar för att diarieföra ärenden och inkomna handlingar 

Rektor - högste chef, myndighetschef utsedd av regeringen. Universitetets “ansikte utåt” 

Reservation – när en ledamot tydligt vill markera att hen är emot och inte ställer sig bakom ett 

beslut. Ett kraftfullt sätt att avsäga sig det annars solidariska ansvaret för beslutet. Reservationer 

ska alltid tas till protokollet.    

Streck – ett streck i talarlistan innebär att inga ytterligare talare får anmäla sig. Används oftast för 

att en viss punkt i dagordningen inte ska ta för lång tid. 

RUL - Rådet för utbildning och lärande 

SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete 

SFS- Sveriges förenade studentkårer – paraplyorganisation för många (men inte alla) svenska 

studentkårer 

SO – skyddsombud för universitetsanställda  

Streck – ett streck i talarlistan innebär att inga ytterligare talare får anmäla sig. Används oftast för 

att en viss punkt i dagordningen inte ska ta för lång tid. 

STUD - Studerandeavdelningen – ansvarar för central studievägledning, antagning, examen, 

utbytesstudier, Ladok, Kursinfo, Studenthälsan samt stöd till funktionshindrade studenter 
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Student- och doktorandombud – studentkårsanställda tjänstepersoner som hjälper studenter i 

rättighetsfrågor och disciplinärenden. Det finns ett ombud i Växjö och ett i Kalmar. 

Studentförening – ”vanlig” studentförening som inte har särskilt ansvar för utbildningsbevakning 

Studenthälsan – del av studerandeavdelningen  

Studentkår – större förening som företräder studenter och medlemmar rörande 

utbildningskvalitet och studiesociala frågor   

Studerandeavdelningen – se STUD 

Studierektor – vissa ämnen/institutioner har en studierektor som ansvarar för personalplanering, 

arbetsfördelning och schemaläggning. Det finns även studierektorer som uteslutande arbetar med 

doktorander och forskningsplanering.  

Studiesocialt ansvariga – heltidsarvoderade kårstyrelseledamöter som arbetar med studiesociala 

frågor såsom kontakt med föreningar, pubar och bostadsbolag. Det finns en i Växjö och en i 

Kalmar. 

Studieverkstaden – verksamhet inom UB för att bland annat hjälpa studenter skriva bättre texter 

SYV - studie- och yrkesvägledare (på universitetet använder man inte förkortningen) 

Talarlista – ordförandes lista över personer som har begärt ordet. 

Tillbud – något som kunnat resultera i en olycka 

Treklövern – ett gemensamt kvalitetsutvärderingssystem som Linnéuniversitetet, Karlstads 

universitet och Mittuniversitetet använder för att stärka kvaliteten i sina utbildningar.  

UB -Universitetsbiblioteket, finns både i Växjö och Kalmar 

UKÄ - Universitetskanslerämbetet - Tillsynsmyndighet för universitet och högskolor. Leder bland 

annat kontinuerliga kvalitetsutvärderingar av grundutbildning och forskning samt tar emot och 

utreder anmälningar från studenter.  

Universitetsdirektör - chef för universitetsförvaltningen 

Universitetsförvaltningen - ansvarar för service, ledning och samordning av vissa för 

universitetets gemensamma och övergripande frågor. Leds av universitetsdirektören. Organiseras 

i avdelningarna EK, ER, HR, IT, KOM, LOS samt STUD och respektive avdelningschef ingår i 

universitetsförvaltningens chefsgrupp.  

Universitetsledningen - Linnéuniversitetets högsta ledning. Består av rektor, prorektor, två 

vicerektorer och universitetsdirektören.  

Universitetsledningens kansli (UK) - leds av kanslichef 

Universitetsstyrelse - leds av en extern ordförande som, liksom de externa ledamöterna från 

näringslivet, utses av regeringen, samt rektor, tre lärarrepresentanter och tre studentrepresentanter 

från studentkåren 
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Utbildningsadministratör – administrativ personal som hjälper ett ämne eller institution med 

bland annat resultatrapportering, Kursinfo och LADOK. 

Utbildningsbevakare – heltidsarvoderade kårstyrelseledamöter som arbetar med 

utbildningskvalitetsfrågor och deltar i flera av Linnéuniversitetets beredande och beslutande organ. 

Det finns en i Kalmar och en i Växjö. 

Utbildningsförening - en studentförening med särskild uppgift att bevaka utbildningskvaliteten 

för de ämnen/program som föreningens medlemmar läser 

Utbildningsplan - ett juridiskt bindande dokument som beskriver hur ett visst 

utbildningsprogram är organiserat. 

Verksamhetsberättelse - en beskrivning av vad en organisation har gjort under verksamhetsåret  

Verksamhetsplan – en beskrivning av vad en organisation avser göra under det kommande 

verksamhetsåret 

VFU - verksamhetsförlagd utbildning. Görs främst inom lärar- och sjuksköterskeprogrammen. 

Vicerektor - ansvarar för särskilt område, till exempel samverkan, internationalisering eller 

forskning 

Votering – omröstning där rösterna räknas och tas till protokollet. Kan ske öppet genom till 

exempel handuppräckning, eller slutet med lappar eller valsedlar.   

Yrkande – ett förslag till beslut 

Återremittering – att skicka tillbaka ett ärende för vidare utredning 

Äska – att begära eller anhålla om något, ofta i form av pengar eller andra resurser  

ÖNH - Överklagandenämnden för högskolan - en överklagandeinstans dit man som student kan 

vända sig om man tycker universitetet fattat felaktigt beslut 

Överklaga – Många, men inte alla, myndighetsbeslut som berör en enskild student går att 

överklaga. Olika typer av beslut överklagas på olika sätt. Betyg kan inte överklagas.  
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7. Vilken utbildningsförening tillhör vilken fakultet? 
Här nedan hjälper vi dig med vilken fakultet du tillhör genom din föreningstillhörighet. Flera av   

föreningarna inkluderar utbildningar på mer än en fakultet. Mejla oss på representant@linnek.se 

om du vill ha mer information eller prata med din utbildningsförening.  

7.1 Utbildningsföreningar i Växjö  

Champs – fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) 

EHVS – fakulteten för ekonomihögskolan (FEH) 

Klubb – fakulteten för kultur och humaniora (FKH) 

Lips – fakulteten för hälso- och livsvetenskap (FHL) 

Pax – fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) 

Pedal – Du studerar till lärare och tillhör nämnden för lärarutbildning (NLU) men troligen också 

andra fakulteter beroende på inriktning, exempelvis fakulteten för samhällsvetenskap 

S.M.I.S.K – antingen fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) eller fakulteten för hälso- och 

livsvetenskap (FHL) 

Viska – Studentförening för Internationella studenter, fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) eller 

fakulteten för konst och humaniora (FKH). 

Wädur – fakulteten för teknik (FTK) 

Samvete – fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) 

Växt – fakulteten för teknik (FTK) 

7.2 Utbildningsföreningar i Kalmar 

CNaS – fakulteten för hälso- och livsvetenskap (FHL) 

Humanus – antingen fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) eller fakulteten för hälso- och 

livsvetenskap (FHL) 

KalmarESS – fakulteten för ekonomihögskolan (FEH) 

Karolin – Du studerar till lärare och tillhör nämnden för lärarutbildning (NLU) men troligen också 

andra fakulteter beroende på inriktning, exempelvis fakulteten för samhällsvetenskap. 

Lambda – fakulteten för teknik (FTK) 

Meskalin – Du kan tillhöra fakulteten för konst och humaniora (FKH) eller fakulteten för 

samhällsvetenskap (FSV) 

SPIIK – fakulteten för teknik (FTK) 
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8. Användbara webbsidor  
Via dessa länkar bör du hitta det mesta du letar efter. Hör gärna av dig till oss om du behöver 

hjälp!  

 

• Arkivet - arkiv@lnu.se   

• Diariet - Diariesök och begärs ut från registrator@lnu.se 

• Diskriminering, trakasserier och kränkningar med beskrivning av rutiner och anmälan 

Diskriminering  

• Högskolelagen - HF 

• Kurs- och utbildningsplaner - på svenska och engelska, även äldre - Kursplaner 

• Linnékårens sida om studentrepresentation - https://linnek.se/studentrepresentant/  

• Linnékårens sida med styrdokument och mötesprotokoll-  https://linnek.se/dokument/  

• Linnéuniversitetets internsida om studentrepresentanter.  

LNU Studentrepresentation 

• Linnéuniversitetets organisationskarta - Organisationskarta 

• Lokala regler för studentrepresentation - Lokala Regler 

• Lokala regler för kurs och examination - Lokala Regler för kurs & examination  

• Medarbetare - Medarbetare  

• Ordbok - UHR  

• Rättigheter och skyldigheter som student- Rättigheter & Skyldigheter  

• Salstentamen –hitta bokade fysiska salstentor -Hitta salstenta  

• Scheman – TimeEdit - TimeEdit  

• Treklövern – beskrivning av utvärderingsprocessen och publicerade utvärderingar 

Treklövern  

• Universitetskanslerämbetet (UKÄ) – tillsynsbeslut, rapporter, formulär för anmälningar 

mm. UKÄ  

 

 

 

 

mailto:arkiv@lnu.se
http://diariesok.lnu.se/search.aspx?view=ac
mailto:registrator@lnu.se
https://lnu.se/student/stod-och-service/rattigheter-och-skyldigheter/diskriminering-trakasserier-och-krankningar/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskolelag-19921434_sfs-1992-1434
https://kursplan.lnu.se/search
https://linnek.se/studentrepresentant/
https://linnek.se/dokument/
https://lnu.se/medarbetare/stod-och-service/studieadministration/att-na-studenter/studentrepresentant/
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Organisation/
https://lnu.se/globalassets/dokument---gemensamma/studerandeavdelningen/lokala-regler-for-studentrepresentation.pdf
https://lnu.se/globalassets/dokument---gemensamma/universitetsledningens-kansli/styrdokument/lokala-regler-for-kurs-och-examination-pa-grund-och-avancerad-niva.pdf
https://lnu.se/medarbetare/
https://www.uhr.se/publikationer/svensk-engelsk-ordbok
https://lnu.se/student/stod-och-service/rattigheter-och-skyldigheter/
https://salstentamen.lnu.se/sv/schedule
https://cloud.timeedit.net/lnu/web/schema1/
https://lnu.se/medarbetare/styrning-och-regelverk/kvalitetsarbete/utbildningskvalitet/trekloverutvarderingar/
https://www.uka.se/

