Kåren värnar om dina rättigheter!
Jag som välkomnar dig heter Kristel Torgrimsson och arbetar
som studentombud för Umepedagogerna vid Umeå Studentkår.
Umeå studentkår är en av tre kårer vid Umeå universitet och vi
företräder studenter inom humaniora, samhällsvetenskap och
lärarutbildning. Det vi arbetar med på kåren är att försöka ordna en så
bra och rättvis tillvaro för er studenter som möjligt, och för att göra
det har vi bland annat någonting som kallas för studentombud som
arbetar med studenträttsliga frågor. Totalt är vi fyra stycken
studentombud på Umeå studentkår och det vi arbetar med är att
bevaka utbildningen ur ett kvalitets- och studenträttsligt perspektiv,
att representera studenter i beredande och beslutande organ och att
hjälpa studenter när de stöter på problem med sin utbildning.
Detta innebär att om du stöter på problem med din utbildning – det kan vara allt ifrån att du
hamnar i konflikt med en lärare eller kursansvarig till att du inte får tillbaka resultat från
skriven tentamen i tid – eller har synpunkter på eller funderingar om vilka rättigheter och
skyldigheter du har, kan du kontakta mig. Du har alltid rätt att vara anonym när du
kommer till mig.
Studentrepresentation – Dina synpunkter är värdefulla!
Det är ju nämligen så att ni som studenter har en mängd olika rättigheter och skyldigheter. En
av era rättigheter är exempelvis att påverka er utbildning och att finnas representerad när
beslut tas angående era studier. Idag finns ett antal möjligheter för dig som student att utöva
inflytande. Som medlem i Umepedagogerna kan du t.ex. engagera dig i det
föreningsöverskridande utbildningsutskottet Umepedagogernas Utbildningsutskott som
arbetar med att bevaka utbildningen vid Lärarhögskolan. Du kan också ansöka om att få bli
studentrepresentant, vilket är ett uppdrag som går ut på att du som student medverkar vid
Lärarhögskolans olika råd och utskott för att representera studenternas intressen.
Dina erfarenheter som student vid Lärarhögskolan gör dig till en värdefull del av
universitetets kvalitetsarbete. Lärarhögskolan arbetar kontinuerligt med att utveckla och
förbättra utbildningen och är därför väldigt mån om att veta vad du tycker. Om du också
tycker att detta är viktigt och är nyfiken på vad detta med studentrepresentation innebär, kan
du kontakta mig eller besöka något av Utbildningsutskottens möten.

Vi ses till hösten!
Vänligen,
Studentombud Kristel Torgrimsson

Mejladress: utbumpe@umeastudentkar.se
Facebook: https://www.facebook.com/kristel.torgrimsson.58
Facebooksida: https://www.facebook.com/Umepedagogernasutbildningsutskott/

