
 

Arbetsordning för 
studentrepresentanter.



Adress 
Götabergsgatan 17 
411 34 Göteborg 

Kontakt 
031-708 44 40 
info@gota.gu.se 

Digitalt 
gotastudentkar.se 
@gotastudentkar 

 

 

ARBETSORDNING FÖR STUDENTREPRESENTANTER | SIDA 1/3 

Typ av styrdokument:  Arbetsordning 
Antagen av:  Fullmäktige, 2017-05-22 
Senast reviderad: 2020-02-10 

Arbetsordning för 
studentrepresentanter 

Bakgrund 
Uppdraget att tillsätta studentrepresentanter tillfaller enbart studentkåren, 
studentrepresentation är således en av studentkårens viktigaste uppgifter. Rätten för 
studenter att vara representerade när beslut tas som rör deras utbildning eller studiemiljö 
är lagstadgad och det är en rätt som Göta studentkår tar på största allvar. 

Studentrepresentation är en viktig del av universitetets verksamhet och är förankrat i 
högskolelagen samt högskoleförordningen. Det står i högskolelagen skrivet att; 

 

Studenterna har rätt att utöva inflytande över 
utbildningen (1 kap. 4 a § högskolelagen). 

 

Studenterna har rätt att vara representerade när 
beslut fattas eller beredning sker som har betydelse 
för utbildningen eller studenternas situation (2 kap. 7 § 
högskolelagen). 
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Göta studentkår har studentrepresentanter i alla beredande och beslutande organ vid de 
fakulteter som Göta studentkår representerar samt på universitetsgemensam nivå. Det 
innebär att studentkåren har rätt att föra studenternas talan och rösta enligt studenternas 
intressen. Göta studentkår arbetar således aktivt med att kvalitetssäkring, detta för att 
säkerställa en utbildning att vara stolt över.  

Uppdragsbeskrivning för studentrepresentanter är en generell uppdragsbeskrivning som 
regleras utifrån Göta studentkårs övriga relevanta styrdokument. Alla 
studentrepresentanter inom Göta studentkårs verksamhetsområde ska följa de 
regleringar som fastslås i det här dokumentet.  

Studentrepresentant 
För att bli vald till studentrepresentant finns det ett krav på medlemskap i Göta studentkår. 
Som studentrepresentant bör man ha kännedom om Göta studentkårs stadgar, 
åsiktsdokument, vision, värdegrund, verksamhetsplan, fokusfråga samt 
verksamhetsstrategi.  

En studentrepresentant är vald till att representera studenter i det organ, eller 
motsvarande, där studentrepresentanten har en post.  

Studentrepresentanter är ett ombud för studenter på program, institution, fakultets- eller 
universitetsgemensam nivå. En studentrepresentant tillför studentperspektivet i de frågor 
som tas upp i dessa organ. En studentrepresentant uppmuntras inte att medla mellan 
universitet/lärare och studenter, eller studenter emellan. Sådana frågor ska primärt drivas 
av studentkåren, studentkårens sektioner och dess styrelser. 

Huvuduppgifter som studentrepresentant  
> Den student som tilldelas uppdraget som studentrepresentant åtar sig att:  
> närvara på och delta i de möten som studenten blir kallad till 
> vid frånvaro meddela mötets sammankallande om sagda frånvaro  
> rapportera relevant information, såsom beslut som har tagits under mötet, till Göta 

studentkårs eller sektionens ordförande alternativt vice ordförande skriftligen via 
mejl.  

> läsa och vara införstådd i handlingar och dagordning inför varje möte 
> närvara på och delta i minst en studentrepresentantutbildning per läsår, om 

studenten läser på kandidat- eller Mastersnivå, eller regelbundet närvara vid 
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doktorandråds- eller doktorandgruppmöten om studentrepresentanten är 
forskarstuderande 

Studentrepresentanten har rätt till 
> att närvara och yttra sig under möten 
> att rösta i beslutande organ  

Göta studentkår ska 
> tillhandahålla studentrepresentantsutbildningar 
> genom sektionens ordförande, vice ordförande och styrelse bidra med stöd 
> genom Göta studentkårs ordförande, vice ordförande och styrelse bidra med stöd 

 

 


