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Nulägesanalys

I nuläget arbetar studienämnden med ett flertal punkter som elever runt om i skolan tycker
bör förbättras. Det har bland annat handlat om schemaförändringar och studiemiljö. Inom
studienämnden har möten varannan måndag. Inom studienämnden sitter en representant
från alla årskurser utom 4-5- masterprogrammet. Dessutom sitter hållbarhetsansvarig och
JML-ansvarig med på dessa möten. Studienämnden vill jobba för att utbildningen ska vara
så trivsam och medgörlig för alla studenter som möjligt. Vi jobbar med att se en ordentlig
helhet på utbildningen, och diskuterar vad som bör förbättras mellan årskurserna och skolan
i överlag. 

Kortsiktig vision

Vår vision är att studienämnden ska expandera ytterligare. Studienämnden har etablerats
som ett bra verktyg för att elever runt om i skolan ska kunna påverka det som händer i
utbildningen. Det krävs dock att studienämnden expanderar, så att vi kan skapa ett ordentligt
nätverk där alla elever känner att de kan vända sig till oss om de skulle ha några önskemål
eller krav på utbildningen. Bland annat utforskar JML möjligheten till att skapa ett formulär
där man kan anmäla händelser anonymt om man skulle känna sig mer bekväm med det. Vi
ska även arbeta för att ha kontinuerliga dialoger med skolan och med THS. Studienämnden
vill även anordna roliga aktiviteter kopplat till elevhälsa, jämlikhet och hållbarhet. 

Långsiktig vision

På längre sikt vill vi att studienämnden utökar sin påverkan på utbildningen, och att vi stärker
den pågående dialogen mellan skolan och dess elever. Vi vill även att JML- och
hållbarhetsnämnden växer, och får ta del av dialogen mellan skolan och dess elever i större
utsträckning. Vi vill även att fler personer går med i studienämnden, och kommer ständigt att
hålla dörren öppen för nya medlemmar.

Mål

● Förstärka och utveckla studienämnden som arbetsgrupp.



● Förbättra studie- och studenthälsa. 

● Förbättra studiemiljön på arkitekturskolan.

● Förbättra kommunikation mellan PA, PAS, samt JML och Hållbarhetsansvariga. 

● Verka för en förbättrad kommunikation mellan skolan och dess studenter. 

● Skapa en bra förutsättning för kommande års arbete. 

● Öka studienämndens synlighet för studenterna. 

Strategier och metoder för att uppnå visioner och mål

● Förstärka och utveckla studienämnden som arbetsgrupp.

● Förbättra kommunikation mellan PA, PAS, samt JML och Hållbarhetsansvariga. 

● Verka för en förbättrad kommunikation mellan skolan och dess studenter.

● Förbättra kommunikationen mellan studienämnden och studenterna och utöka
nätverk mellan studienämnden och studenterna.

● Öka studienämndens synlighet för studenterna. 

● Skapa en bra förutsättning för kommande års arbete.

● Hitta ett bra sätt för studienämnden att söka medlemmar från alla årskurser. 

Sitta tillsammans, arbeta tillsammans, ha regelbundna möten, kolla hur alla mår och vad de
gör. se till att följa upp och utvärdera det som händer på mötena. Vi ska jobba för att
bibehålla fikatraditionen. Detta går i nuläget mycket bra. Sedan ska vi se till att hitta på roliga
aktiviteter.

Gå på alla utbildningsråd som THS anordnar, samt kvalitetsråd med ABE-Skolan. 

Kontinuerliga och regelbundna möten med PA. 

PAS ska vara med på skolans årskursnämndsmöten för alla årskurser under de tillfällen som
det går. detta gör PAS genom att ha kontinuerlig kontakt med årskursansvariga.



göra enkäter, visa upp studienämnden och dess utskott inför studenterna på diverse
föreläsningar och under mottagningen. Designa affischer och tygmärken. Skicka ut mail med
information och informera studenter om slack. 

Söka medlemmar via intresseanmälningar, locka med tygmärken och fika, visa upp
ordentligt vad studienämnden jobbar med och lyckats åstadkomma, exempelvis på
instagram och under mottagningen. Annars kommer man kunna marknadsföra och
synliggöra studienämndens verksamhet genom att erbjuda märken vid enkäterna som
studenter svarar på.

● Skapa och arrangera händelser och event som elever kan ta del av. 

● Öka engagemanget att delta i studienämndens event. 

Överblivna pengar i Studienämndens budget kommer att gå till att arrangera event och
föreläsningar. För att öka engagemanget för studenterna att komma på dessa event ska
man få tygmärken som belöning. 

Översiktlig planering över året 

Hösttermin 2021

● kommunikation med skolan och THS. 

● Skapa kommunikation mellan studienämnden och studenter. 

● Möten varannan måndag. 

● Söka studenter till studienämnden och

● Skapa ett instagramkonto. 

● Värna om studienämnden genom att arrangera event. 

● Skapa en tydlig plan för verksamheten.

Vårtermin 2022

● Möten varannan måndag. 



● Arbeta med studenthälsa. 

● Regelbunden kontakt med PA.

● Medlemmar i studienämnden ska få lov att delta på utbildningsråd. 

● Skapa roliga aktiviteter med gruppen. 

● Värna om studienämnden genom att arrangera event. 

Hösttermin 2022

● Möten varannan måndag. 

● Fortsatt kontakt med PA

● Genomföra en grundlig överlämning. 

● Hitta ett sätt för nye PAS att komma igång tidigare på året. 

Uppföljning av verksamhetsplan 

Studienämnden kommer att arbeta löpande, och kommer att föra kontinuerliga diskussioner
med skolan, med PA, och med studenterna. Studienämnden bör reflektera och utvärdera
löpande hur arbetet går. Dessutom bör studienämnden regelbundet reflektera över
verksamhetsplanen och huruvida den följs. Målen i verksamhetsplanen bör kontinuerligt
reflekteras och utvärderas löpande. 

Om studienämnden under kommande period skulle stöta på problem, så ska PAS upplysa
resterande medlemmar i studienämnden för att man tillsammans ska kunna diskutera en
lämplig väg framåt. 


