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Hej och välkomna tillbaka efter sommaruppehållet!
De senaste veckorna har minst sagt varit fartfyllda! Detta då SLUSS har haft överlämning av
ordförandeposten. Det är jag, Isabella Hallberg Sramek, som har tagit över efter Jacob
Forsberg. Vi har därför gått dubbelt nu i augusti. Mycket av överlämningen har gått ut på att
jag skall sätta mig in i SLUs, SLUSS och kårernas verksamheter, förutom detta har vi också gått
på en hel del möten. Så vi har minst sagt haft fullt upp, men kul är det! Karolina har jobbat
med insparksenkäten, börjat planera lite inför hösten, fixat med lite allt möjligt och deltagit i
överlämningen. Vi har också börjat fundera på en lösning kring det överskott SLUSS har, mer
info om det kommer senare eftersom vi jobbar på att ta fram ett bra underlag.
Senaste nytt från SLUSS presidium

Tidigare möten
Ledningsråd 15-16 aug: Ledningsrådets möte var ett tvådagarsmöte där man diskuterade viktiga
strategifrågor för SLU. Frågor som lyftes fram som särskilt viktiga för SLUs framtid med anknytning till
utbildningarna var:
• Studentrekrytering
• Öka antalet doktorander och få dem att stanna vid SLU efter avslutad forskarutbildning
• Kompetensförsörjning på lärarsidan (hör delvis ihop med föregående)
• Kompetensutveckling på lärarsidan inkl pedagogisk utveckling
• Resursfördelningssystemet och en ev omarbetning av det nuvarande
• Möjligheter till utökat utbildningsuppdrag inom en snar framtid
• En bättre organisation för att hantera studiesociala frågor
Förutom detta diskuterades det också mycket kring de nya framtidsplattformarna som skall skapas
efter årsskiftet. Dessa är tänkta att fungera som fakultetsöverskridande samarbeten mellan forskare
inom viktiga framtidsområden. De skall också bidra till en ökad extern samverkan vilket
förhoppningsvis också kommer att öka SLUs synlighet i samhället och medierna. Det finns också en
ambition att utbildningarna på något sätt skall involveras i plattformarna. Det färdiga konceptet är
dock inte helt klart än.
Möte med Sustainergies 17 aug: Sustainergies är en samarbetspart som hjälper till att sammanlänka
studenter, akademi och näringsliv i aktuella hållbarhetsfrågor. I dagsläget har de startat upp ett
pilotprojekt med flera av landets större universitet samt SLU där de under denna termin skall hjälpa till
att arrangera intressanta studentaktiviteter med ett hållbarhetstema. De har tidigare varit med och
arrangerat case-tävlingar, work-shops, mentorsprogram mm, och nu vill de få en inblick i vilka
aktiviteter som kan vara intressanta för oss SLU-studenter. Det kommer därför att skickas ut ett
underlag till kårerna, via oss, som beskriver detta närmare. Så håll utkik efter det!
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UN-konferens: 22-23 aug: På utbildningskonferensen deltog studentrepresentanter,
programstudierektorer, PN-ledamöter och UN-ledamöter. Dagarna bestod av gruppdiskussioner i
aktuella utbildningsfrågor. Frågorna som diskuterades var kopplade till inriktningsdokumentet för
utbildning på grund och avancerad nivå, det nya kvalitetssäkringssystemet, studentrekrytering,
studentmobilitet och internationalisering, gemensamma kursplaner för självständiga arbeten osv. Det
var stora och breda diskussionsfrågor och många intressanta synpunkter fångades upp under dagarna.
Minnesanteckningar gjordes av sekreterare i de olika grupperna och de kommer att fungera som
underlag vid fortsatt arbete i frågorna.

ATT GÖRA
•
•

Alla kårer: Om ni vill ha engelska frågor i insparksenkäten, kom ihåg att skicka in dessa till
Karolina.
SHS: Börja leta boenden till höstmötet, boka möteslokal och ev reservera sittningsplatser

Kalendarium
2016
6 sep
7-8 sep
12 sep
15 sep
16 sep
30 sep – 2 okt
28-30 okt
25-27 nov

Förmöte UN 17-20, länk
UN samt Isabella och Karolina besöker ASK och LMK, Alnarp
Ledningsrådet samt Isabella besöker SHS, Umeå
Isabella och Karolina besöker HAS, Strömsholm
Isabella och Karolina besöker SMS, Skinnskatteberg
SLUSS Höstmöte, Umeå
SLUSS Fokusråd, Skinnskatteberg
SLUSS Årsmöte, Ultuna

Rödmarkerat = nytt!
Fetmarkerade aktiviteter rör hela SLUSS styrelse.
Blåmarkerat = kårspecifika händelser

Allehanda information
Vi fick en väldigt intressant och matnyttig PR-handbok skickade till oss i veckan. Denna var fylld med
bra kommunikationstips och den var GRATIS, så här kommer en länk till hur man kan hitta den:
http://www.westander.se/pr-handboken/
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