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Långsiktig plan för studentinflytande vid KMH
2018–2020
KMH ska fortsätta stärka och vidareutveckla en kultur där
studentinflytande ses som en naturlig och integrerad del av all
utbildning.
Det är viktigt att poängtera att studenternas inflytande över sin utbildning
och sin studiesituation bidrar till att skapa en utbildning som står sig väl i
den nationella och internationella konkurrensen. Kvalitetsarbete är en
gemensam angelägenhet för högskolans anställda och studenter och alla
studenter har ett medansvar att påverka och utveckla utbildningen.
Studentinflytande är i praktiken en ständigt pågående dialog där anställda
och studenter samarbetar för att förbättra den gemensamma verksamheten.
Utvecklandet av väl fungerande former för studentinflytande är följaktligen
en betydelsefull del av högskolans kvalitetsarbete.
Enligt Högskolelagen (HL) 2 kap 7§ ”De statliga högskolornas organisation”
har studenter rätt att vara representerade när beslut fattas eller där beredning
sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation.
Studentkårens huvudsyfte är att bevaka och medverka i utvecklingen av
utbildningen och förutsättningarna för studier vid skolan. I vissa frågor kan
beslut bli ogiltiga om samråd inte skett. Detta gäller dock endast frågor inom
området högskolans organisation.
En väl fungerande kommunikation i frågor som rör utbildningen och
studenternas situation är av avgörande betydelse för reellt studentinflytande.
Kommunikation samt insyn och deltagande i beslutande fora på KMH är det
som gör det möjligt för studenterna att vara insatta i de frågor som berör dem
och deras utbildning.
Det är inte alltid lätt att avgöra vad studenterna ska ha inflytande inom och
frågan är komplex. Den hanteras dessutom olika på högskolor och
universitet runt om i landet. Liksom på andra universitet och högskolor så
finns det olika fora där studenterna är ”fullvärdiga” ledamöter och har
samma rösträtt som övriga ledamöter och så kommer det även
fortsättningsvis att vara på KMH.
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De strategiska delmålen för studentinflytande under perioden 20182020 är:
1. Definition av myndighetsutövning och tydliggörande av roller ska
formuleras

2. Studentrepresentationen vid KMH ska tydliggöras och
kommuniceras
3. KMH ska fortsätta arbetet med att tillvarata den enskildes
synpunkter på utbildningen

Handlingsplan
För att uppnå de strategiska målen följer en handlingsplan som konkretiserar
vad som göras och vem som är ansvarig:
1. Definition av myndighetsutövning och tydliggörande av roller ska
formuleras.
1.1 Ett dokument ska arbetas fram där KMH tydliggör
definitionen av myndighetsutövning och där olika roller i olika
fora ska beskrivas.
Personalchef och chefen för SAD har ansvar för att ett sådant
dokument upprättas.
2. Studentrepresentationen vid KMH ska tydliggöras och
kommuniceras.
2.1 Ett tydliggörande av studenternas representation i olika fora
ska beskrivas och kommuniceras ut i hela KMHs verksamhet.
Personalchef har ansvar för att detta kommuniceras ut i
verksamheten.
3. KMH ska fortsätta arbetet med att tillvarata den enskildes
synpunkter på utbildningen.
3.1 KMH ska arbeta för att öka studenternas ansvarstagande
och medverkande vid utvärderingar.
En arbetsgrupp med medarbetare från SAM, SAD och UFA
ansvarar för att arbeta fram en metod som gör att studenterna
vill vara delaktiga i utvärderingar.
3.2 Studenten ska få information om resultaten av utvärderingar.
SAM och UFA ansvarar för att studenterna får återkoppling på
de svar som inkommit vid utvärderingar. Dessutom ska
studenterna få information om eventuella förändringar som kan
tänkas göra utifrån svaren på utvärderingarna.
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Beslut i detta ärende har fattats av högskoledirektör Peter Liljenstolpe efter
föredragning av planeringschef Nina Cajhamre. Studentrepresentant har haft
möjlighet att yttra sig i ärendet.

Peter Liljenstolpe

Nina Cajhamre

Delges: samtliga prefekter och avdelningschefer samt personalorganisationer
och studentrepresentanter vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
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