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Hej i höstmörkret!
Nu har hösten rullat igång på riktigt, löven
dalar ner och några droppar regn har fallit.
Något som inte dalat är Consensus
påverkansarbete! Under oktober månad har
Consensus arbetat mycket med att förbereda
inför projekt som sträcker sig över en längre
tid.

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!

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

vårt påverkansarbete. Fler
månadens påverkan hittar du på:

https://www.consensus.liu.se/aktue
llt/manadens-paverkan

Glöm inte att bli medlemmar i
Consensus här:

medlem.consensus.liu.se

https://www.consensus.liu.se/aktuellt/manadens-paverkan
https://www.consensus.liu.se/aktuellt/manadens-paverkan
https://medlem.consensus.liu.se/


Studentåsikter angående lokaler
och möblering
I samarbete med campusutvecklingsenheten
har kårernas gemensamma arbetsmiljöutskott
under oktober månad samlat in studenternas
åsikter angående lokaler samt möblering på
campus. Campusutvecklingsenheten har
önskemål om att förbättra lokalerna och
möbleringen för studenterna, vilket samtliga
kårer är positiva till då det kommer ge en
förbättring av studenternas arbetsmiljö.

Studenters påverkansforum
Enligt Högskolelagen har studenter rätt att
vara representerade i organ där beslut rörande
studenter och studiesituation fattas. På
programnivå innebär detta oftast att studenter
medverkar i programutskott (forumets namn
kan variera beroende på program). I dessa
forum lämnas sällan rum för studenter att
lyfta studenters åsikter, utan studenter
närvarar främst för att lämna input till
programmets redan diskuterade punkter.
Under hösten har det därför påbörjats ett
arbete kring att kartlägga vilka forum för
diskussion som existerar där studenter och
lärare/ansvariga möts.

Nya studentintranätet
I slutet av november kommer det nya
studentintranätet att lanseras för studenter.
Plattformen är tänkt att vara en sida för
studenter där nödvändig information kommer
finnas samlad. Bland annat kommer det finnas
information om studenters rättigheter, olika
diskrimineringsgrunder samt vilka stöd som
finns tillgängliga för studenter. En grupp
studenter kommer att testa den nya
plattformen under kommande månad.

Kontakta oss:

KÅRORDFÖRANDE
Lydia Toft

ko@consensus.liu.se
0733-44 98 30

VICE KÅRORDFÖRANDE
Clara Karlsson Brefält
vko@consensus.liu.se

073-962 55 52

UTBILDNINGSUTVECKLARE
Alva Amrén

uu@consensus.liu.se
073-940 55 20

STUDIESOCIALT ANSVARIG MOTTAGNING
Mikaela Alexanderson
sam@consensus.liu.se

073-940 55 21

STUDIESOCIALT ANSVARIG ARBETSMILJÖ
Sofia Luong

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

MEDLEMS- OCH
STUDENTREPRESENTANTSANSVARIG

Lisa Harrysson
msa@consensus.liu.se

073-940 55 52
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Aktivitetsplan tillsammans med
kommunen
Föregående år togs det i samarbete med
Linköpings kommun fram en studentstrategi. I
denna framgår att en aktivitetsplan ska tas
fram vilket är ett arbete som nu påbörjats
mellan de tre studentkårerna på universitetet
och kommunen. I dagsläget finns ett utkast av
aktivitetsplan vilken innefattar nio områden
där vi bland annat finner mottagande av nya
studenter, tillgång till bostad,
studentinflytande och en trygg miljö. Kårerna
inväntar i dagsläget feedback på de
kommentarer vi givit på befintligt utkast och
arbetet kommer således fortsätta under
hösten.

Utbildning för utskotten
Consensus har nära samarbete med våra
respektive motsvarigheter i
studentsektionerna. Under september
och oktober har Consensus anordnat
utbildningar för respektive utskott. Syftet
med utbildningarna är att stärka
studentrepresentanterna i sitt uppdrag.
På lång sikt bidrar det till en ökad kvalitet
i sektionernas, såväl som Consensus
arbete där studentrepresentation är en
av huvudförutsättningarna.

Du har väl inte missat
Våra fantastiska medlemsförmåner? Utöver att ditt medlemskap bidrar till Consensus

kontinuerliga arbete, så får du som medlem bland annat förmånen att:

➔ Bli bjuden på Fattigfrukost

➔ Hyra Consensus bil

➔ Få rabatt på våra kårhus och studentfester

➔ Möjlighet att vara studentrepresentant och påverka din utbildning

➔ Få medverka i tävlingar och event som arrangeras av Consensus eller sektionerna

vid MedFak


