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Sammanträdesdag 2020-04-02 
 

Närvarande: 
Helena Wessman, ordförande 
Karin Åhman sekreterare, personalhandläggare  
Johan Lindquist, fastighetschef 
Per-Henrik Holgersson, akademichef 
Thomas Berggren, chef för Studieadministrativa avd. 
Gun-Britt Gustafsson, huvudskyddsombud 
Marcus Lindh, huvudskyddsombud 
Carin Zander ST 
Ida Hellsten Studerandeombud 
Felix Björk Studerandeombud 
Elisabeth Jeppsson, Studenthälsan 
 
Thomas Berggren utses att justera dagens protokoll.  
 
§ 1 Föregående protokoll 
Tidigare protokoll gicks igenom. 
Johan Lindquist har pratat med Oktav om att personal kan få betala lunch i förväg och sedan hämta 
mat i köksdörren. Ett förslag kom upp att personal och studenter kan få köpa gårdagens mat som 
matlåda till reducerat pris. Johan tar förslaget vidare till Oktav. 
 
Den fysiska skyddsronden kommer att senareläggas. Johan informerar vidare att stolarna i rum 4416 
kommer att åtgärdas. 
 
Därefter lades föregående protokoll till handlingarna. 
 
§ 2 Hörselundersökning 
Elisabeth Jeppson informerar om den hörselundersökning som har genomförts bland studenterna. 
Glädjande nog har fler studenter kommit till årets undersökning, jämfört med tidigare år. Förutom 
hörseltest får studenterna även fylla in en enkät. Kunskapen om hörsel har ökat och det är nu färre 
studenter som uppger att de besväras av tinnitus. Likaså är det fler som använder formgjutna skydd, 
och som har gjort det sedan förutbildningarna. Dessvärre förekommer det fortfarande att studenter 
sätter in papper i öronen. Elisabeth påtalar att detta bruk kan leda till andra skador. 
 
Elisabeth tar upp den konflikt som studenterna lyft, studenthälsan som propagerar för hörselskydd och 
att det fortfarande finns lärare som uppmanar studenterna att inte använda dessa. Det måste finnas en 
samsyn. 
 
I enkäten framkommer problem med vissa övningsrum, som återigen väcker frågan om studenterna 
bokar rätt rum för instrumentet. Johan informerar om att klassningen ska bli ännu mer lättläst. Felix 
Björk föreslår bilder på de instrument som respektive övningsrummen är avsett för. 
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§ 3 Coronahanteringen 
Rektor meddelade att alla gör sitt yttersta för att arbetet ska fortgå, 
förnärvarande arbetar respektive akademi, UFA och nämnden med att säkerställa hur och när 
examinationer ska genomföras. Man ringar in problemen och bocka av det som fungerar. 
 

 
Thomas Berggren informerade om att CSN kommer vara mer flexibla vid kontroll av prestationer för 
de som söker förlängt studielån. Det är viktigt att alla dokumenterar avsteg från kursplan och annan 
typ av examination. Evelina Sköld har skickat mall till akademicheferna. 

 
Studentrepresentanterna meddelade att det verka gå bra med distansundervisningen. VFU för 
lärarstudenterna  fungerar fortfarande.  
De saknade dock ett digitalt rum för möten. Rektor berättade att det finns licenser även för studenter i 
Zoom. Marcus Lindh gav lite data från Zoom: 249 registrerade användare, 377 möten, 118 möten igår, 
83695 minuter. Marcus berättade att det varit upp och ner, ganska mycket tidvis men märker av en 
stabilisering. 

 
Gun-Britt berättade att undervisningen fungerar bra men att många jobbar otroligt mycket. Krav och 
press skulle kunna leda till ”märklig” utbrändhet. Vad gör vi om många blir sjuka? 

 
Rektor berättade om zoom-rum för personal och studenter för fikamöten.  
Det är viktigt at hitta struktur, rutiner och strategier för alla nu när man arbetar hemifrån. 

 
Viktigt att komma ihåg att alla medverkande måste ge godkännande vid filmning. 
 
 
 
Nästa möte den 28. maj 2020. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Karin Åhman 
 
 
Justeras 
 
 
 
Helena Wessman  Thomas Berggren 
Ordförande    Chef för studieadministrativa avdelningen
    


