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Studentrepresentanter - Arbetsbeskrivning
Bakgrund
Örebro studentkårs viktigaste uppgift, enligt högskolelagen, är att tillsätta studentrepresentanter och
påverka Örebro universitet i varje beredande och beslutande organ. Genom detta ser vi till att
utbildningskvalitén och det studiesociala blir bättre och att studentperspektivet genomsyras i alla beslut
som tas. För att en studentrepresentant ska veta vad ens uppdrag innebär och vad en åtar sig att göra som
studentrepresentant är det av stor vikt att det finns ett vägledande dokument.
Studentrepresentant
För att vara studentrepresentant ska personen vara medlem i Örebro studentkår. Den som är utsedd av
kårsektionerna eller fullmäktige ska utefter Örebro studentkårs stadgar, åsiktsdokument och ORUs
policy för studentinflytande mm. representera alla studenter där studentrepresentanten har en post.
Studentrepresentanten ska tillföra studentperspektiv i frågor som tas upp i tillhörande organ. En
studentrepresentant uppmuntras inte medla mellan universitet/lärare och studenter/studentkåren, eller
studenter emellan. Frågor som innehar en medlare ska primärt drivas av kårstyrelsen. Vid situationer där
studentrepresentanten försätts i en medlings roll, ska studentrepresentanten vända sig till vice ordförande
med utbildningspolitiskt ansvar, för att denna ska medla i studentrepresentantens ställe.
För mer information gällande vad en studentrepresentant gör kan du läsa mer på Örebro studentkårs
hemsida (http://www.orebrostudentkar.se/home/om-orebro-studentkar/studentrepresentanter/)
Omfattningen gäller, men begränsas inte, av att:
●
●

●

●

Närvara på och delta i de möten som den blir kallad till
Vid frånvaro:
○ Central nivå: Meddela organets sekreterare
○ Institution nivå: Meddela kårsektionsstyrelsens valda kontaktperson
Uttrycks problem om Örebro studentkår ska studentrepresentanten hänvisa uppgivaren till
presidiet. Detta innebär att studentrepresentanten inte ska vara skyldig att tala för Örebro
studentkår
Läsa och vara införstådd i handlingar och dagordningen som tillhör mötet

Studentrepresentanten har rätt att:
●
●
●
●
●

närvara och yttra sig under möten
vid beslutande organ inneha en röst
få en introduktion till organets funktion och arbetssätt
arvode i beslutande organ
få information och möjlighet att delta i ett samrådsmöte i beslut som rör utbildning och
studenternas situation
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Örebro studentkår åtar sig att:
●
●

bidra med stöd till studentrepresentanter på både central- och institutionsnivå
tillhandahålla utbildning för studentrepresentanter i början av verksamhetsåret

