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Hej!
I den här handboken hittar du praktisk informa-
tion om studentinflytande och studentrepresen-
tation på Södertörns högskola genom SöderS – 
Södertörns högskolas studentkår. 

Använd effekt. som din guide till högskolans 
beredande och beslutsfattande organ och till hur 
vi arbetar med utbildningsfrågor, som är ett av 
SöderS främsta uppdrag.

Studenterna har rätt att vara representerade 
när beslut fattas eller beredning sker som har 
betydelse för utbildningen eller studenternas 
 situation. 
2 kap 7 § Högskolelagen

På Södertörns högskola är det SöderS som ansva-
rar för all studentrepresentation och studentinfly-
tande. Det är enbart vi som har rätten att tillsätta 
studentrepresentanter.

Har du frågor eller vill veta mer, är du varmt 
välkommen att höra av dig till SöderS vice ordfö-
randen Adam och Josefin på vice@soders.nu 

Tack för ditt engagemang!
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1.    Att arbeta med 
studentinflytande

Studentrepresentanter ser till att föra in 
studenternas perspektiv vid beslut som tas på 
hög skolan. Där frågor som påverkar studenter 
disk uteras och beslutas om har studenter rätt att 
vara representerade. Det gäller hela vägen från 
ämnes nivå upp till  högskolestyrelsen som är 
högskolans högst beslutande organ.

Största delen av studentinflytandet sker på 
utbildningsnivå inom ämnesråd, programråd och 
institutionsnämnder.

Ämnesråd
För dig som läser kurser inom ett ämne är det 
oftast ett ämnesråd du kommer att sitta med i. 
Ämnesråd leds av ämnessamordnaren. Ämnesråd 
beslutar om litteraturlistor och tar fram förslag på 
kursplaner till utbildningen. Förslagen går sedan 
vidare till institutionsnämnden. Här bereds även 
frågor om vetenskaplig och pedagogisk verksam-
het och samverkan med det omgivande samhället. 

Som studentrepresentant är det viktigt att ha 
nära kontakt med studenterna inom sitt ämne. De 
förslag som presenteras och bereds i ämnesrådet 
behöver ha förankring hos studenterna.

Programråd
Som studerande på ett program är det ofta 
programråd som studentrepresentanter deltar i. 
Programrådet leds av programsamordnaren. Här 
drivs och utvecklas programmets innehåll, den 
pedagogiska och den vetenskapliga verksam-
heten. Det kan exempelvis handla om att utveckla 
kurser, införande av praktiska moment eller 
samarbete med näringsliv.

Programråd bereder även utbildnings- och 
kursplaner samt bestämmer vilken litteratur varje 
delkurs ska innehålla. Studentrepresentanter har 
ett viktigt uppdrag att se till att de perspektiv som 
framförs har förankring hos studenterna.

Institutionsnämnd
Institutionsnämnder hanterar frågor rörande 
hela institutionen och leds av dess föreståndare, 
prefekt. Nämnden beslutar om frågor som berör 
alla program och ämnen inom institutionen samt 
frågor som rör forskning. Institutionsnämnd tar 
även beslut om verksamhetsplan för institutio-
nen, fastställer verksamhetsberättelse och läm-
nar förslag på utbildningsplaner för program på 
grund- och avancerad nivå.

Institutionsnämnd tar även beslut om kurs-
planer inom institutionsramarna. Som student-
representant är det viktigt vara uppmärksam på 
kursplanernas tillgänglighet och tydlighet, samt 
att studietakten ligger på en rimlig nivå.



6 7

2.    Att vara  
representant

Studentrepresentanternas viktiga roll på hög-
skolan kan inte nog betonas. Lärare och personal 
har förstås mycket erfarenhet i ryggen, men de 
vet inte hur utbildningen upplevs idag och hur 
högskolan uppfattas som student. 

Som studentrepresentant har du en unik möj-
lighet att inte bara tycka – utan faktiskt agera och 
påverka.

Att bli studentrepresentant
Det är enbart SöderS som tillsätter och entledigar 
studentrepresentanter på Södertörns högskola. 
På SöderS ansvarar vice ordförande för student-
representation och fungerar även som stöd- och 
kontaktperson. 

Du är alltid välkommen att höra av dig till 
SöderS om du är intresserad av att bli student-
representant eller vill veta mer om uppdraget. Din 
program-/ämnessamordnare kan också hjälpa dig 
med dina frågor.

Ett vanligt sätt att välja studentrepresentant 
för sitt ämne eller program är att ta upp frågan 
under ett utbildningstillfälle och välja på plats. 
Glöm inte att SöderS alltid måste kontaktas när 
en studentrepresentant är vald för att tillsättandet 

ska bli giltigt. Om du eller din lärare är osäker på 
hur många studentrepresentanter som får finnas 
på ditt program/ämne kan du antingen kontakta 
SöderS eller din program-/ämnessamordnare.

När du blir tillsatt som studentrepresentant 
informerar SöderS program-/ämnesrådet eller 
nämndens ordförande. Denne ser vidare till att du 
får all information du behöver och blir inbjuden 
till sammankomster.

Studentrepresentanters mandat sträcker sig en 
termin. För att sitta kvar nästkommande termin 
måste SöderS vice ordförande kontaktas.

Förväntningar och förberedelser
Ordet studentrepresentant innebär precis vad det 
låter som – du är en representant för alla studen-
ter på ditt ämne, program eller din institution. Det 
är viktigt att komma ihåg att du är tillsatt för ditt 
personliga engagemang och dina kompetenser. 
De är viktiga att ta tillvara på. Däremot ska du 
aldrig driva en personlig agenda.

SöderS förväntar sig att representanter läser 
de möteshandlingar som skickas ut inför mötet. 
Representanter förväntas föra fram studenternas 
perspektiv i de frågor som diskuteras och lyfta 
frågor som studenterna anser är viktiga. 

Glöm inte att återkoppla och diskutera med 
studiekamrater innan och efter sammanträden 
med rådet, nämnden eller styrelsen. 
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3.    Vinster för dig 
som är student
representant

 Att vara ideellt engagerad student ger många roli-
ga och nyttiga erfarenheter som är värdefulla att 
ta med sig ut i arbetslivet. SöderS strävar efter att 
alla representanter ska få ut så mycket som möj-
ligt av sitt uppdrag. 

Arvode - till SöderS medlemmar 
Till representanter som är medlemmar betalar vi 
ut ett arvode om 100 kr per mötestimme. Du får 
även en timmes betalt för förberedelser. Många 
möten pågår i två timmar, vilket gör att du efter 
bara ett möte får 300 kr av oss - så slipper du att 
äta nudlar varje dag. 

För att kunna få ut arvode är det enda du be-
höver göra att gå in på soders.nu och fylla i arvo-
desformuläret som finns på vår sida för student-
representation. Vi kommer sedan att stämma av 
med ansvariga lärare hur många möten du delta-
git vid och hur många timmar det är totalt. Efter 
det kommer vi att betala ut ditt arvode efter varje 
avslutat termin. 

Intyg och meritpoäng
Vid förfrågan kan SöderS utfärda ett intyg för ditt 
engagemang. Intyget talar om vilket uppdrag du 
haft och eventuellt hur många meritpoäng det är 
berättigat. SöderS och Södertörns högskola har ett 
samarbete som innebär att vi får ge engagerade 
studenter extra meritpoäng som kan användas till 
exempel vid ansökan om utlandsstudier. 

När du vill få ditt intyg hör du av dig till Sö-
derS vice ordförande. Vi behöver ditt fullständiga 
namn, personnummer och vilket uppdrag som 
utförts. 

Som studentrepresentant kan du få upp till 
7,5 meritpoäng per termin och du kan få max 30 
poäng under din studietid. 

På vår hemsida finns mer viktig läsning för dig 
som studentrepresentant. Klicka dig in på soders.
nu/studentrepresentation för mer information om 
hur vi arbetar med studentinflytande och utbild-
ningsfrågor. Där hittar du även en ordlista som 
du enkelt och diskret kan plocka fram när andra 
mötesdeltagare använder svåra och krångliga ord.
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Under högskolestyrelsen och rektor ligger Fakul-
tetsnämnden (FN).

Fakultetsnämnden tar det slutgiltiga beslutet om 
utbildningsplaner. I Fakultetsnämnden förbereds 
till exempel anställningar av doktorander som 
sedan beslutas av rektorn.

Institutionsnämnderna och prefekten som är 
ordförande har det yttersta ansvaret för forskning 
och utbildning inom institutionerna. Prefekten 
fördelar ekonomiska resurser inom institutionen. 
Nämnden tar även beslut om kursplaner inom 
institutionen.

Ämnen och program bedriver utbildning utifrån 
de resurser som de har blivit tilldelade. Ämnes- 
och programråden tar själva beslut om kurslit-
teratur och de förbereder även kurs- och utbild-
ningsplaner för beslut i institutionsnämnden och 
Fakultetsnämnden.

Både polis- och lärarutbildningarna har egna 
styrgrupper och råd där de övergripande besluten 
kring de utbildningarna tas. Dessa utbildningar 
tar själva beslut om sina kurs- och utbildnings-
planer.

På högskolan finns flera andra organ som präg-
lar högskolan i stort. Exempelvis frågor rörande 
pedagogisk utveckling, disciplinärenden, likabe-
handling, arbetsmiljö, rekrytering till uppdrag på 
institutionerna och samverkan.

Institutionen  
för historia och 
samtids studier

Lärar
utbildningens 
råd & styr grupp

Polis
utbildningens 
råd & styrgrupp

Fakultetsnämnden       (FN)

Grundutbildnings-
utskottet

Forsknings- &  
forskarutbildningsutskottet

Arbetsmiljökommitén (AMK)

Strategiska  
samverkansrådet

Publikations-
kommittén

Råd för högskole-
pedagogik och bildning

Rekryterings-
kommittéer 

Disciplinnämnden (DN)

Ämnesråden Programråden

Rektor

HögskolestyrelsenInflytandekarta  
Södertörns  
högskola

Institutionen 
för kultur och 
lärande

Institutionen för 
natur vetenskap, 
miljö och teknik

Institutionen 
för samhälls
vetenskaper



Kontakt  
uppgifter 

Student-
representation

Studenträtt och 
likabehandling

Webbsida

Adress

Telefon

Vice ordförande
vice@soders.nu

Utbildningsansvarig
studentombud@soders.nu

soders.nu/studentrepresentation

Vice ordförande
SöderS –  Södertörns  
 högskolas studentkår
141 89 Huddinge

072-002 53 98
072-002 59 63


