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NÄRVARANDE 
Kjell Edstrand  ordförande 
Claes Ottelid  ledamot 
Lars Andersson  föredragande  
Karl Magnusson  ledamot 
Pia Remheden Eriksson  Sekreterare 
Almaz Yebio  ledamot  
Johan Phileke       ledamot 
Filip Schuster  studerande  studerande 
Emma Rosenberg  studerande   
Anna Houmann       adjungerad ledamot 
Tommy Lindskog  föredragande 
FRÅNVARANDE:  
 
 
1 Dagordning 

 
Dagordningen fastställdes  
 

2 Justering Johan Phileke 

3. 
 
 
4.   

Föregående protokoll UN 
 
 
Föregående protokoll IS 

Bil.1 Lades till handlingarna 
 
 
Lades till handlingarna. Ska skickas till samt-
liga i UN 
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ÄRENDEN 
1. Utvärderingsrutiner, bilaga  

 
 

2. Läsårsplanen 14/15  
 
 
 

3. Förslag till förändringar i utb. strukturer 
GY inkl profilerna,  

 
 
UN beslutar att ärendet tas upp till nästa möte. 
 
 
UN beslutade att ta utbildningsplanen med 
viss ändring. 
 
 
UN beslutade enligt förslag 
 

6 INFORMATION OCH MEDDELANDE 
 

1. Jämlikhet, nya jämlikhetsgruppen bjuds 
in till mötet. KE! Beslutat vid möte 9 
dec. 

 
2. Utbildning strukturer och studenters stu-

dieprestationer.  
 

 
 
Tommy informerade om hur långt gruppen har 
kommit. 12 st personer ingår i gruppen. Grup-
pen samarbetar med IS 
 
 Filip informerade att GY2 har kommit med en 
skrivelse, där ca 20 studenter skrivit om sin 
situation. UN ger utbildningsledarna i uppdrag 
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att se över skrivelsen och därefter tas det upp i 
UN vid nästa möte. UN vill ha mer konkreta 
uppgifter från studenterna.  

 
 
 
 

ÖVRIGT 
UN IS relation 
 

 
UN diskuterade relationen UN –IS med anled-
ning av handläggningen av handlingsplanen. 
Dålig kommunikation har orsakat en del onö-
diga missförstånd kring handläggningen av 
detta ärende.  
UN har fattat ett principbeslut via ett per 
capsulam-möte den 3-4 mars. UN uttalar där-
vid följande: 
"UN tar inte ställning till innehåll och genom-
förande av kursen som erbjuds studenterna i 
Motor-projektet. Detta eftersom studenterna 
inte erhåller poäng för kursen. Kursen lyder 
inte under de krav som ställs på poänggivande 
kurser. Någon kursplan har ju heller inte vi-
sats. Kursen verkar fylla ett behov och svarar 
mot önskemål från studentkåren om mentors-
verksamhet på skolan. Att kursen inte är po-
änggivande bör framgå av både handlingsplan 
och PR-material. 
 
UN önskar att det anges att kursen även vän-
der sig till MU-studenter - då ju detta verkar 
vara fallet." 
 

Vid protokollet   Justeras  Justeras 
 
  
 
Pia Remheden Eriksson   Kjell Edstrand  Johan Phileke 
 
 
 
 


