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  5      Pub Örat
  11     Prisceremoni
  12    FUM
  13    Kåraktivas

Studenternas utmärkelser 2022
Consensus bjuder in alla studenter till den årliga 
utmärkelseceremonin för utdelning av Medicin-
ska fakultetens studenters utmärkelser Årets Pe-
dagog, Årets VFU-plats och Utmärkta inspiratörer. 
Utmärkelserna ges för att uppmärksamma goda 
pedagoger och uppmana andra som undervisar 
på fakulteten stärka sin pedagogiska kompetens.

Prisceremonin kommer att äga rum den 11 maj 
klockan 17:00.
Plats: hus 511 Växthuset, på plan 9 utanför Has-
selquist-salen.

De nominerade till Årets pedagog 2022 är:
Åsa Larsson Ranada
Sebastian Geijer
Inger Lundeborg Hammarström
Padraig D’Arcy
Björn Alkner
Karin Schröder

De nominerade till Årets VFU-plats 2022 är:
Kolmårdens vårdcentral
LAH Motala
Kommunrehab Motala
Barnkliniken Linköping
Neurorehab i Jönköping

Bli internationell fadder HT22
Nu kan du söka om att agera fadder åt en utby-
tesstudent till hösten.
Som fadder för en utbytesstudent agerar man 
kontaktperson för studenten i alla frågor som 
gäller hur Sverige fungerar samt det studie-
sociala livet i Linköping/Norrköping. Faddern 
kontaktar studenten innan ankomst och hjälper 
hen förbereda sig för sin resa hit. Under studen-
tens tid i Linköping finns faddern till som stöd 
ifall problem skulle uppstå samt verkar för att 
integrera den internationella studenten med de 
svenska studenterna.

Låter det som något för dig? Kontakta Marjan på 
international@consensus.liu.se.

Slutpub

På torsdag 5 maj är det dags för terminens sista 
pub: Charter-puben! Flyg Örat tar med oss på en 
charterresa med destination Costa del Örat! På 
med glajjorna och solkrämen! Njut av den (för-
hoppningsvis) gassande solen på uteserveringen, 
och unna dig ett glas sangria!

 Kalender

Kaffebeställningar

Visste du att du kan beställa kaffe från Consensus
till era möten m.m?
En kaffetermos (17 koppar):
Sektion: 80 kr
Annan förening: 100 kr

Inklusive mjölk och te:
Sektion: 150 kr
Annan förening: 200 kr
Kontakta Jannice på vko@consensus.liu.se för att
beställa!

Mer information på www.consensus.liu.se


