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Kalender
 

10 Sista dagen att 
söka nya kårstyrelsen
14 FUM Norrköping 
19 Fattigfrukost Nkpg
21 Fattigfrukost Lkpg21 Fattigfrukost Lkpg
23 Goldfever 
      

Nu har det blivit dags a nominera årets pedagog och VFU-plats. Nomineringen är öppen 4e-24e mars 
och vinnarna presenteras på lunchen den 10e maj. Har du en föreläsare/basgruppshandledare/
seminarielärare eller någon annan pedagog som du tycker förtjänar utnämnandet? NOMINERA! 
Du hiar länken ll nomineringsformuläret på facebook och på vår hemsida!

Var med och utse årets pedagog

E av årets stora fokusområden för Consensus är a arbeta med studenters psykiska hälsa. Nyligen har vi 
därför arbetat fram en enkät för a kartlägga hur studenterna på medicinska fakulteten mår. Vi hoppas 
a du vill bidra med di svar, så a vi llsammans kan säkerställa en så bra studiemiljö som möjligt. 
Enkäten är helt anonym och tar cirka 10 minuter a svara på. Du hiar den i din studentmail, på vår 
hemsida samt på vår instagram. Sista datumet a svara är den 1a april!

LivsLUST - enkät om psykisk hälsa 

Vecka 10 äger Arbetsmiljöveckan 2019 rum! Denna vecka anordnas av sekonernas arbetsmiljöombud 
llsammans med Consensus. Arbetsmiljöveckan är en vecka fullspäckad med intressanta föreläsningar 
och event som anordnas för a uppmärksamma vikten av arbetsmiljö och arbetet som uörs av
sekonernas arbetsmiljöombud. I år är det fokus på den psykosociala arbetsmiljön.

ArbArbetsmiljö handlar dels om ens fysiska omgivning - allt ifrån möbler, städning och venlaon ll ut-
formningen av föreläsningssalar och ombyggnaoner,  men innefaar också den psykosociala arbetsmil-
jön med aspekter som stress, psykisk ohälsa, diskriminering och mobbing. Till era arbetsmiljöombud på 
sekonerna kan ni vända er för hjälp och råd , de har alla tystnadsplikt

AMO-veckan 2019

Den 10e mars är sista dagen a söka ll Consensus 19/20. Alla poster kommer bytas ut, så väl held-
som deldsposter. Consensus styrelse jobbar med utbildningsfrågor, studennflytande, studenthälsa, 
studiesociala evenemang och mycket mycket mer! Helt enkelt frågor som rör hela studentlivet.
Är du driven, nyfiken och sugen på en ny utmaning uppmuntrar vi dig varmt a söka. A sia i styrelsen
är otroligt roligt och lärorikt. Läs mer om de olika posterna på vår hemsida eller instagram!
 

Sök Consensus 19/20


