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I syfte att stärka våra studenters insyn i
Consensus påverkansarbete skickas
Månadens påverkan ut, ett nyhetsbrev med
fokus på vårt senaste arbete gentemot
universitetet, kommunala och nationella
organ.

Har du något som du önskar att vi arbetar mer
med eller en fråga som du tycker Consensus
ska driva vidare? Hör av dig, du hittar våra
kontaktuppgifter till höger!

Skolboksexempel på
medlemspåverkan: VFU-frågan är
nu på nationell nivå!
Många av er studenter har lyft frustration och
orättvisa med de kostnader som finns
kopplade till verksamhetsförlagd utbildning
(VFU). Ni har lyft det till era sektioner och
kursrepresentanter som sedan lyft det med
oss i Consensus. Under året kände vi därför att
det var dags. Dags att kraftsamla. Dags att
spänna våra muskler som studentkår
ordentligt. Under våren har vi därför drivit
denna fråga hårt både mot fakulteten,
universitetet, politiker och nu senast mot
Sveriges förenade studentkårer (SFS). Mellan

Månadens påverkan är Consensus nya sätt att
ge er studenter höge insyn i vårt

påverkansarbete. Fler månadens påverkan
hittar du på:

https://www.consensus.liu.se/aktuellt/manade
ns-paverkan

Glöm inte att bli medlemmar i
Consensus här:

medlem.consensus.liu.se
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6e och 8e maj hade nämligen SFS sitt årliga
årsmöte i Malmö där bland annat
verksamhetsplanen för nästkommande år
skulle beslutas. Consensus tillresta delegation
hade motionerat om helt eget område som
skulle läggas till i verksamhetsplanen för
verksamhetsåret 22/23, nämligen Kostnader
för verksamhetsförlagd utbildning. I flera
dagar predikade Consensus representanter
om vikten, betydelsen och problembetiken
inom frågan och lyckades tillslut vinna över en
majoritet av Sveriges studentkårer att stödja
vårt förslag och målområdet är nu en
prioriterat fråga i SFS verksamhetsplan 22/23.
SFS finns representerade i flera nationella
organ såsom SUHF och CSNs styrelse men har
också direkt kontakt med både ministrar och
riksdagspolitiker. Frågan om VFU-kostnader
som ni studenter lyfte till oss i Consensus har
alltså på mindre än ett år gått från att vara en
lokal och programspecifik fråga till att hamna
på högsta nationella nivå. Det kallar vi
medlemspåverkan.

Nationell åsiktsutveckling om
internationellt studentinflytande
Under SFS årsmöte, beskrivet ovan, motionerade
Consensus också, tillsammans med
Samhällsvetarkåren vid Lunds Universitet, om en
åsiktsutveckling inom SFS åsiktsprogram kring
internationellt studentinflytande. Det är en fråga
som vi drivit väldigt aktivt på lokal nivå men anser
samtidigt att det är av yttersta vikt att SFS
parallellt med detta har konkreta och
verklighetsförankrade åsikter i frågan för sitt
arbete på nationell nivå. Många av de hinder som
idag finns för att öka inflytande för engelsktalande
studenter och medarbetare är också nationella
språkkrav på universiteten vilket gör SFS arbete
mycket viktigt. Även denna motion gick igenom
under årsmötet och Consensus utvärderar därav
årsmötet som en succé. Det är mycket roligt att vi
som Medicinsk studentkår lyckas göra vår röst i
dessa sammanhang och att vårt politiska avtryck
växer för varje år.

Kontakta oss:

KÅRORDFÖRANDE

Linus Ohlsson

ko@consensus.liu.se

070-710 07 62

VICE KÅRORDFÖRANDE

Jannice Bygdén

vko@consensus.liu.se
070-944 57 78

UTBILDNINGSUTVECKLARE

Tilda Jalakas

uu@consensus.liu.se

073-940 55 20

STUDIESOCIALT ANSVARIG MOTTAGNING

Isabelle Arnberg

sam@consensus.liu.se

073-940 55 21

STUDIESOCIALT ANSVARIG ARBETSMILJÖ

Jolanda Saxfors

sac@consensus.liu.se
073-981 50 25

MEDLEMS- OCH

STUDENTREPRESENTANTSANSVARIG

Rima Patel

msa@consensus.liu.se

073-743 56 42

Uppföljning av arbetet med
SSK-programmet
Studenter på sjuksköterskeprogrammet
bjöds i december in till ett diskussionsforum
för att få lyfta sina förbättringsförslag till
programmet. Detta eftersom det under flera
år har kommit signaler från studenter att
termin 3 och dess tillhörande
terminsexamination har varit problematisk.
Consensus har därför tillsammans med
sjuksköterskesektionerna gjort en samlad
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Ny studentstrategi med
Linköpings kommun
Studentkårerna samverkar mycket med Linköpings

kommun kring aktuella frågor för er studenter. Allt

från valborg, till bostadsfrågor och säkerhetsfrågor.

Denna typ av samverkan regleras i ett dokument

som kallas Linköpings Kommuns studentstrategi,

som bland annat innehåller visionen om att

Linköping ska vara Sveriges bästa studentstad.

Denna strategi har dock funnits ett tag nu och

kårerna samt kommunen såg därför ett behov av

en revidering och uppdatering. Det viktigaste

aspekten för oss i Consensus var inte att ändra

innehållet utan snarare hur kommunen arbetar

med strategin. Det är lätt att sätta upp fina och

ambitiösa mål men vägen dit brukar inte vara lika

självklar. Från och med nu kommer därför

kommunen och kårerna varje år att ta fram en

handling- och aktivitetsplan för hur vi tillsammans

ska jobba gentemot målen i strategin. Vi tror detta

kan vara ett mycket viktigt steg för att stärka en

aktiv och produktiv samverkan mellan oss och

kommunen. Detta för att gå i rätt riktning för att

bli Sveriges absolut bästa studentstad.

Examinationer på
Läkarprogrammet
Arbetsgruppen för examinationer under
Läkarprogrammet 2.0 börjar nu närma sig slutet av
sitt uppdrag. I gruppen har många frågor kring
examinationers utformning och bedömning varit
uppe för diskussion och efter påtryckningar från
både studenthåll och den pedagogiska forskningen
kommer slutrapporten innehålla förslag på
tydligare bedömningskriterier och en nya struktur
för att göra de skriftliga examinationerna mer
jämlika över tid. Det är vår förhoppning att de
skriftliga examinationerna i framtiden ska
överensstämma bättre med vad studenter faktiskt
förväntas kunna, istället för specifika detaljer som
knappt nämnts i undervisningen. Efter
slutrapporten är det styrgruppen som beslutar
vilka åtgärdsförslag som ska pilottestas framöver.

insats för förändring till programmet. Utifrån
diskussionsforumet togs en lista med
identifierade problemområden och
åtgärdsförslag fram. Vi bjöd in både
representanter från fakultetsledning och
programledningen till ett möte där
studenternas åsikter stod i fokus. Efter 3
månader med möjlighet till förbättring har
programmet nu redovisat sin åtgärdsplan
som tagits fram i dialog med kursansvariga
och examinatorer. Tyvärr har det inte gjorts
några konkreta ändringar under våren för att
förbättra studenternas situation, däremot
har ett närmare samarbete planerats till
höstterminen. Programmet ser nu över
innehållet i både termin 2 och 3 för att
minska klyftan mellan dem. Studenter ska få
en tydligare introduktion till servicewebben
och programmet ska även öka transparens
för studenter i arbetet med de skriftliga

examinationerna.

Trots vårens gedigna arbete med att
förbättra situationen finns det fortfarande
mycket kvar att göra och vi lämnar därför
över stafettpinnen till kommande styrelser
med uppmaning att fortsätta arbetet. Vill du
vet mer specifik vad programmet planerar
att göra till hösten får du gärna höra av dig
till uu@consensus.liu.se

Granskning av kostnader för
VFU
Som komplement till den kraftsamling som
gjordes under SFS har vi i Consensus även
genomfört en noggrann granskning av
kostnader för VFU bland våra studenter på
Medfak. För att samla in era åsikter
skickades en enkät ut mejlledes till studenter
på fem av våra utbildningar under april där
ni fick chansen att uttrycka era åsikter kring
VFU-kostnader. Enkätens svar resulterade i
en rapport som under våren presenterats för
alla programansvariga, representanter från
våra regioner och som ska presenteras för
rektorn på studentledningsrådet i juni. Även
här arbetar vi i Consensus hårt för att frågan
ska drivas vidare nationellt även från
universitetets sida, både genom rektor och
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via det nationella vårdkompetensrådet. Hela
rapporten finns att läsa på vår hemsida eller
via länken
https://www.consensus.liu.se/images/Grans
kning_av_kostnader_f%C3%B6r_VFU.pdf

https://www.consensus.liu.se/images/Granskning_av_kostnader_f%C3%B6r_VFU.pdf
https://www.consensus.liu.se/images/Granskning_av_kostnader_f%C3%B6r_VFU.pdf

