
Verksamhetsplan SN 
 
 
Introduktion 
 
Studiemiljönämnden (SN) verkar ständigt för att förbättra utbildningskvaliteten och den 
studiesociala situationen på Kemisektionens program. Genom THS och Kemisektionen 
medverkar studentrepresentanter från SN i en rad olika råd, där vi kan påverka allt från 
föreläsningsmaterial till rikspolitik. Till SN kan alla studenter på Kemisektionen vända sig med 
frågor eller funderingar som rör studierna eller studiemiljön på KTH.  
 
Under läsåret 2017/2018 vill SN fortsätta öka sin exponering på Kemisektionen för att engagera 
studenterna i sin utbildning och studiemiljö samt för att tydliggöra vår roll på sektionen, genom 
att anordna events runt bland annat hälsa och studieteknik. SN vill även verka för att etablera så 
goda samarbeten som möjligt i den nya skolan efter skolintegrationen den 1 januari 2018. 
Dessutom vill SN fortsätta de traditioner som skapats av tidigare studienämnder, såsom SN-fika 
och utdelning av priset Årets lärare.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Fokusområden 
 

1. Struktur och exponering av SN:s verksamhet 
 
Exponering och en tydlig verksamhet är viktigt för ett fungerande organ på Kemisektionen. SN 
har tidigare varit ett ganska osynligt organ och verksamheten har varit otydlig för utomstående. 
Därför ska SN i år fortsätta arbetet med att tydligt profilera sig som ett organ samt hålla 
sektionsmedlemmarna uppdaterade på arbetet genom facebook-uppdateringar. SN ska även ha 
en egen sida på Kemisektionens nya hemsida, där det förutom info om SN:s verksamhet och 
ledamöter även ska finnas en flik där vanliga frågor om utbildningen besvaras, så kallad 
”Utbildnings-FAQ”. 
 
Mål för 2017/2018 
 
● SN ska införskaffa profilkläder   

 
● SN ska kontinuerligt uppdatera sektionen om pågående arbete samt öka användningen av 

facebook-sidan 
 
● SN ska delta i mottagningen 2017 på skogsvandringen, organlunchen samt hålla i en 

pluggkväll med föreläsning om studieteknik och stresshantering 
 

● SN ska införskaffa visitkort med SN:s mailadress och tydlig text som kan delas ut till 
studenterna för att påminna om SN:s roll i utbildningsfrågor 
 

● SN ska ha en sida på Kemisektionens nya hemsida med info om SN:s verksamhet och 
utbildnings-FAQ 

 

 

2. SN-fika 
 
Tidigare år har SN-fika varit en möjlighet för studenterna att påverka kursernas framtida 
utformning genom periodsutvärderingar samt för SN att exponera sig på sektionen. Dock gör 
den oftast låga svarsfrekvensen det svårt att kunna se övergripande problem i kursen. Därför vill 
SN i år slopa periodsutvärderingarna men fortsätta anordna event för exponering och möjlighet 
till personlig kontakt med studenterna. Målsättningen med dessa events är, förutom exponering 
och studentkontakt,  att behandla teman som känns relevanta och gynnsamma för sektionens 
medlemmar. 
 
Mål för 2017/2018 
 
● SN ska genomföra minst ett SN-fika med tema som SN tycker är relevant och gynnsamt 

för Kemisektionens medlemmar 



 3. Stressrelaterade frågor och psykisk ohälsa 
 
SN vill detta läsår att förebyggandet av stress samt stresshantering integreras på sektionen, och i 
programmen om möjligt. Konditionsträning är det mest effektiva sättet att motverka 
stressrelaterad psykisk ohälsa (se forskning av Dr Anders Hansen mm), och därför har SN 
beslutat att arrangera konditionsträning (SN-träning) en gång i veckan för alla på Kemisektionen, 
samt att arrangera ett välgörenhetslopp på våren och ett på hösten med pengainsamling till 
förmån för organisationer som jobbar med psykisk ohälsa.  
 
Mål för 2017/2018 
 
● SN ska fortsätta samarbetet med kansliet och grundutbildningsansvariga om den 

studiesociala situationen på Kemisektionen 
 

● SN ska arrangera SN-träning varje vecka 
 

● SN ska anordna ett välgörenhetslopp på hösten och ett på våren för att samla in pengar 
till organisationer som jobbar med psykisk ohälsa 
 

● SN ska fortsätta verka för att minska tabut för att prata om stress och psykisk ohälsa 
 

4. Kommunikation mellan studenter och lärare/kansli 
 
På vissa plan är kommunikationen mellan studenter och lärare/kansli bristande. Som länk mellan 
studenter och lärare/kansli vill SN att denna kommunikation både förbättras och förtydligas. Det 
ska vara tydligt vem man ska kontakta i vilka situationer samt hur man når dessa personer. 
 
Mål för 2017/2018  
 
● Kommunikationen och relationen mellan studenterna och kansliet ska vara öppen och 

kontinuerlig 
 

● Kommunikationen och relationen mellan studenterna och lärarna ska vara öppen och 
kontinuerlig 

 

6. Studiebevakning av problemkurser 
 
Att vissa kurser behöver arbetas mer med än andra är SN väl medvetna om. Därför inledde SN, 
grundutbildningsansvarig och programansvarig på Bioskolan ett samarbete för att se över vilka 
möjligheter det finns att förbättra den kurs som flertalet studenter anser vara mest bristfällig. 
Detta samarbete var mycket lyckat och SN 17/18 vill sträva efter att upprätthålla denna 
kommunikation, öka inflytandet på kursen samt inrätta en liknande kommunikation gällande 
Kemisk Analys. 



Mål för 2017/2018 
 
● Bättre kommunikation om Kemisk Analys 

 
● Fortsatt bra kommunikation om Mikrobiologi 

 
7. SN1 
 
För att SN tidigt ska få kontakt med de nyantagna studenterna har SN skapat en ny maskot, SN1, 
som ska fyllas av en student i årskurs ett på bioteknik, teknisk kemi eller kemiteknik. Tanken är 
att SNs verksamhet så tidigt som möjligt ska integreras i utbildningen. Förhoppningsvis kommer 
detta att göra studenterna medvetna och engagerade i sin utbildningskvalitet och att detta i det 
långa loppet kommer förbättra utbildningarna. SN1 kommer, likt Styrelsens maskot Nr 1, inte ha 
några större ansvarsområden, utan kommer mest lära sig om hur studiebevakning går till och 
vilket studentinflytande som finns. 
 

8. Jämställdhet och inkludering 
 
En jämställd, inkluderande sektion är något SN ser som ett självklart mål. SN vill jobba för att 
öka samarbetet mellan organ för att öka inkluderingen av alla på Kemisektionen. SN vill även 
uppmärksamma Kemisektionens studenter på jämställdhetsfrågan i studentlivet, akademin och i 
arbetslivet. 
 
Mål för 2017/2018 
 
● Arrangera en temakväll/SN-fika för Kemisektionens studenter under THS 

jämställdhetsvecka 
 

● Öka samarbetet mellan organ för att skapa en mer inkluderande sektion 
 

9. Skolintegrationen 
Bioskolan, kemiskolan och skolan för teknik och hälsa ska integreras från och med den 1 januari 
2018. SN ser det som en ytterst viktig uppgift att tidigt etablera sig som en länk mellan studenter 
och den nya skolan, samt tidigt etablera goda samarbeten med nya programansvariga, 
grundutbildningsansvariga och kansli samt MiT-sektionens SN.  
 
Mål för 2017/2018 
 
● Etablera SN:s position i de nya strukturerna för programutveckling, kursutveckling mm 

på den nya skolan 
 

● Verka för att skapa så bra samarbeten som möjligt kring studiepåverkansfrågor på den 
nya skolan 


