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Årskursrepresentant 
 

Rollen som årskursrepresentant är ett ärofyllt och viktigt uppdrag. Studienämnder finns på alla Chalmers 
olika sektioner och dess syfte är att granska och övervaka kurser samt utbildningen i sin helhet, allt för att 
vi ska få högsta möjliga standard på vår utbildning när vi tar examen. Via studienämnderna får alla 
studenter en möjlighet att påverka innehållet i sina studier. I detta dokument beskrivs vilka uppgifter du 
kommer ha som årskursrepresentant.  

Innehåll  

1. Din uppgift som årskursrepresentant 
2. Under läsperiodens gång 
3. Kursutvärderingsprocessen  

 

1. Din uppgift som årskursrepresentant  

 

Som årskursrepresentant är du en del av SnKfKb, KfKb-sektionens studienämnd eller bara Sn. En av Sns 

viktigaste uppgifter är studiebevakningen på sektionens program men vi jobbar också med studiesociala 

frågor. Din roll som årskursrepresentant är att hålla koll på läget i klassen och hålla kontakten med Sn så 

att vi kan hjälpa till om det behövs. Sn vet vart man skall vända sig för att göra sig hörd och kunna 

påverka. De utbildningsansvariga på Chalmers vill veta om det är något som krånglar så att de kan åtgärda 

detta och utbildningen kan hålla en god konkurrenskraftig kvalitet. Du ska också utse två kursutvärderare 

till varje kurs och skriver sedan protokollet på kursnämnderna. Som tack för detta får du och 

kursrepresentanterna 200 kronor på STORE för varje godkänt protokoll. Som årskursrepresentant sitter 

du till dess att du vill gå av och då är det din uppgift att hitta en ersättare.  

 

2. Under läsperiodens gång 

I läsvecka 1 varje läsperiod utser årskursrepresentanten kursutvärderare till de nya kurserna. Då skall cid 
och namn på representanterna mailas till till Sn senast fredag samma vecka. I början av läsperioden kommer 
även kallelsen till kursnämnden för kurserna som lästes förra läsperioden.  

I läsvecka 3 eller 4 hålls ett mittmöte tillsammans med examinatorn då kursen diskuteras tillsammans med 
kursutvärderarna. Stäm av med kursutvärderarna att detta möte hålls.  

Under läsvecka 3-8 hålls kursnämnder i kurserna som lästes förra perioden. Du kallas till detta och skriver 
protokoll för mötet. En mall för protokollet finns att hämta på KfKbs hemsida under fliken studier.  

Sn har möten varje måndag lunch och årskursrepresentanterna bjuds in till vartannat sådant möte för att 
diskutera kurser och klassernas åsikter med resterande Sn. Såklart är du välkommen på alla Sns möten samt 
att hjälpa till på arr om du vill.   

En gång per läsperiod hålls AuKf, AuBt och AuGs. Detta står för arbets-utskottet för Kf, Bt respektive 
Gs. På dessa möten går alla årskursrepresentanter från programmet, programansvarig, 
utbildningssekreterare och ordförande eller vice ordförande i Studienämnden. Dessa möten ska 
tillsammans analysera programmet i sin helhet så att alla kurser är relevanta och så att allt flyter på bra. Här 
brukar programansvarig också meddela framtida planer för programmet och det brukar även gås igenom 
om det har kommit upp något specifikt på kursnämnderna. En kallelse med dagordning brukar alltid 
skickas ut så att du kan komma förberedd till mötet. 
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3. Kursutvärderingsprocessen 

Kursutvärderingarna är alltså din viktigaste och största arbetsuppgift, och därför kommer här en kort 
beskrivning av hur den ser ut. Figur 1 visar en övergripande bild av denna.  

 

 

 

I läsvecka 1 utses två kursutvärderare för varje kurs. Du mailar namn och cid på kursutvärderarna till Sn, så 
vi kan skicka föregående års protokoll och övrig info till dem.  

Det första kursutvärderarna gör är att de under läsvecka 1 går fram till föreläsare/examinator och 
presenterar sig och bestämmer en tid för mittmöte. Detta presentationsmöte är det som kallas för möte 1 i 
bilden. 

Mittmöte hålls ungefär i läsvecka 3-4, när halva kursen har gått. På detta möte medverkar inte du, utan det 
är kursutvärderare och examinator, samt eventuellt övningsledare och andra föreläsare. Här tas det upp 
saker som klassen tycker skulle kunna förbättras under kursens gång.  

I läsvecka 1 i efterföljande läsperiod skickas kursenkäten ut till alla studenter. Det är viktigt att så många 
som möjligt svarar på denna enkät, då detta är grunden för allt utvecklingsarbete på programmet. Enkäten 
är vanligtvis öppen för svar i två veckor, undantag gäller för läsperiod 4 då enkäten är öppen fram till första 
läsveckan i efterföljande läsår. 

När svarsperioden för kursenkäten är avslutad skickas kallelsen till kursnämnden ut till dig från programmets 
utbildningssekreterare, där även enkätsvaren är bifogade. Kursnämndmötet är dock redan vid kursstart 
inbokat och dess tid är inlagd i TimeEdit. Vanligtvis bokas kursnämnden i läsvecka 3-8 kl 13-16, och en 
timme avsätts för mötet.      

På kursnämndsmötet närvarar kursvärderare, examinator och utbildningssekreterare, och du sitter med och 
för protokoll. Inför detta möte är det bra om ni har kollat igenom enkätsvaren, samt hört runt lite i klassen 
om det är något speciellt att ta upp.  

En vecka efter kursnämnden vill vi ha protokollet mailat till oss, examinatorn och utbildningssekreteraren. 
Utbildningssekreteraren publicerar sedan protokollet, och när detta är gjort får du och kursvärderarna ett 
mail om att ni kan hämta ut ett presentkort på 200 kr på STORE som tack för hjälpen. Efter det är det bara 
att gå till STORE, säga till i kassan innan man ska betala att man har varit kursvärderare, så hittar de er i 
listan och kan bocka av er.  

Stort tack för din insats och lycka till!  

Har du några frågor rörande ditt arbete, tveka inte att ta kontakt med någon i Sn. Du kan maila oss på 
sn@kfkb.se eller skriva till oss på vår facebook-sida SnKfKb.  

 

Figur 1. Beskrivning av kursutvärderingsprocessen. 
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