Policy för
Studentrepresentanter
Antagen av Kristianstad Studentkårs styrelse: 08/1-17

Allmänt
Studentrepresentanter väljs alltid för en mandatperiod på ett år från 1
januari till 31 december. Arvode betalas ut enligt högskolans fastlagda
beslut. När representanten valts av kåren meddelas detta till Högskolan
Kristianstad och representanten kontaktas sedan per mejl eller telefon. I
varje organ finns en handläggare som ansvarar för att kallelse och
möteshandlingar skickas ut. Denna person kontaktar man även för
information om resor, utbetalning av arvode och annat praktiskt.

Studentrepresentantens ansvar:
Studentkåren och studentrepresentanten ska ingå ett avtal kring
studentrepresentantskapet innan studentrepresentanten kan fastställas.
Studentrepresentanten ska i enlighet med studentkårens stadgar vara
medlem i Kristianstad Studentkår. Studentrepresentanten ansvarar för
att återkoppla efter möten. Till vem återkopplingen ska ske ska regleras
i studentrepresentantsavtalet.
Studentrepresentanten har även ett ansvar gentemot det organ där
representanten ingår att närvara på mötena och att vid förhinder
anmäla det i god tid till nämnds-/rådssekreteraren så att suppleant kan
kallas.

Suppleant
Kåren kan utse suppleanter till studentrepresentanterna. Dessa har
samma uppgift som den ordinarie ledamoten att närvara vid möten och
att sätta sig in i frågorna. Suppleanten har endast rösträtt då ordinarie
ledamot inte kan närvara.

Representantens åtagande
1. Att representanten följer kårens åsiktsdokument.
2. Att representanten meddelar kåren aktuella kontaktuppgifter under
mandatperioden.
3. Att representanten meddelar kåren om man har frågor angående
uppdraget.
4. Att efter varje möte redogöra för vad som tagits upp på mötet samt
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vilka beslut som fattats vid nästkommande möte med
studentrepresentantsutskottet.
5. Att representanten skriver en kortfattad redogörelse om uppdraget
vid årets slut som kan bidra till att nästa representant kan sätta sig in i
organets sysslor föregående år.
6. Vara medlem i Kristianstad Studentkår

Studentkårens åtagande
1. Inbjudan till en träff med andra studentrepresentanter och kåraktiva
en gång per termin, samt inbjudan till övriga
kårträffar/utbildningar/diskussioner.
2. Information om vad som väntas av representanterna samt
information om kårens UPP, mötesteknik samt
studentrepresentanthandboken.
3. Möjlighet för stöd och rådgivning hos kårens utbildningsansvarig,
presidium och styrelse.
4. Ett intyg vid uppdragets slut.

Strategi och rekommendationer för
representativ tillsättning av
studentrepresentanter i av rektor
inrättade råd och nämnder

Representanterna i Högskolestyrelsen bör vara representanter med hög
kännedom kring studentkåren och högskolan. Med anledning av detta ska det
vara studentkårens främsta företrädare som tjänstgör i styrelsen
Högskolestyrelsen (3)
Kårordförande
Vice kårordförande
Deltidsarvoderad i studentkåren
Utbildningsnämnderna är viktiga organ och arbetet i nämnderna ställer krav på
stor insikt i studentkårens arbete samt åsiktsdokument. En bred
representativitet inom sektionernas utbildningar är av stor vikt.
Studentrepresentanterna bör samtliga vara engagerade i studentkåren.

Utbildningsnämnden Hälsa och Samhälle (UHS) (3)
Kårengagerad Data/ingenjörsstudent
Kårengagerad Vårdstudent
Kårengagerad PA/ekonomi student
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Utbildningsnämnden Lärande och Miljö (ULM) (3)
Kårengagerad Lärarstudent
Kårengagerad Förskollärarstudent
Kårengagerad Naturvetarstudent
Nämnden för Ämneslärarutbildningen är en nämnd som reglerar den
gemensamma ämneslärarutbildningen tillsammans med Lunds Universitet. En
av platserna regleras i avtal med Humanistiska och Teologiska studentkåren,
den andra platsen ska tillsättas så det ger grund för en bra kunskap och
kommunikation kring utbildningen.
Nämnden Ämneslärarutbildningen (NÄLU) (2)
Vice ordförande u-rådet
Kårengagerad lärarstudent utanför campus Helsingborg
Tillsättningen i forskningsnämnden ska vara av sådan art att studentkåren
håller en god kunskap kring Högskolans forskning, samt att doktoranderna ges
en god möjlighet till inflytande.
Forskningsnämnden(3)
Ordförande eller vice ordförande
Doktorand registrerad vid HKR
Kårengagerad student

Vid Lärande och resurscentrum bedrivs sådan verksamhet som studentstöd,
tillgänglighet och högskolepedagogik vilket gör det till ett viktigt område för
studentkåren att ha en stark närvaro vid.
Styrgruppen för LRC (3)
Tillgänglighetsansvarig vid Studentkåren
Kårpresidial
Styrelseledamot
Diciplinnämnden ställer andra krav då det är känsliga frågor som diskuteras.
Många frågor rör dessutom teknik vilket ställer krav på sådana kompetenser.
Med nämndens känsliga karaktär ska bägge representanterna vara engagerade i
studentkåren.
Disciplinnämnden (2)
Kårengagerad student med kompetens av IT-frågor
Kårengagerad Student

Rådet för internationalisering (2)

Ordförande för kårens internationella utskott
Student med intresse av internationaliseringsfrågor
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Rådet för IT (1)

Student inom IT-utbildningarna

Rådet för kvalitetsutveckling (1)

Kårengagerad med kompetens kring kvalitetsfrågor

För att kunna ge ett bra studentperspektiv på läraranställningar är det
fördelaktigt att en av studentrepresentanterna är lärarstudent eller
förskollärarstudent så att denne har kompetens kring lärandeteorier och kan
granska detta ur ett utbildat lärarperspektiv för att bedöma den pedagogiska
kompetensen. En PA student är också önskvärt då denna kan ge värdefull
insikt kring övriga meriter.
Rådet för Läraranställning (2)
PA-Student
Lärarstudent/Förskollärarstudent
Suppleant: PA/Lärarstudent
Rådet för samverkan (2)
Kårstyrelseledamot
Kårengagerad
Suppleant: Kårengagerad
Råd för studieadministration och studiestöd (2)
Kårengagerad
Kårengagerad
För rådet för biosäkerhet är det viktigt att studentrepresentanterna har insikt i
det arbete rådet arbetar med från sitt utbildningsområde. Minst en av dessa ska
också vara kårengagerad för att säkerställa att kårens beslutande organ har
insikt i frågorna.
För rektorsledningsråd ska studentkårens presidium sitta som representanter.
Ledningsrådet (2)
Kårordförande
Vice kårordförande
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