
Studienämndsordförande Kansliet 
 
Berätta lite vad du gjort under året? 
Året inleddes med att jag och Mackan (snordfstyret) raggade klassrepresentanter under 
de första veckorna av höstterminen. När vi sedan fyllde alla klassrepresentants-platser 
så började jag/vi arbetet med att få ihop gruppen och planera inför första 
utvärderingstillfället.  
 
Men själva snordfarbetet består dock tillstor del av en del kontakt både med nämnd 
och lintek. Vi har gått på en del olika möten där en typ är PPG-möten där vi endast 
diskuterar TBis olika program! 
 
Vi har även anordnat Excelföreläsningen för TBi:s stundenter, vilket var sjukt 
uppskattat! Utöver detta så anordnar vi även pluggstugor till varje tenta-p :) 

Vilka var dina främsta uppgifter? 
Min främsta uppgift har varit att hålla koll på studienämnden/klassrepresentanterna, 
där jag har planerat och hållit i möten. Dock ska det ju sägas att Snordfstyret och jag 
(snordfkansliet) får bestämma helt själva precis hur det ska läggas upp under året. I år 
har vi gjort så att mackan har kontakten med lintek och nämnden och jag har den 
främsta kontakten med klassrepparna :)  

I uppgiften ingår även att läsa igenom samtliga klassers utvärderingar, men delas mellan 
snordfarna, så det går rätt snabbt att läsa igenom dessa :)  
 
Hur mycket tid lade du ner i snitt/vecka? 
Ehhh, kanske i snitt 1-2h/vecka. Vi har studienämndsmöte ungefär var tredje vecka och 
sedan PPG-möte (2h) en gång i månaden. Sedan så är det lite planering inför och efter 
möten. 
 

Vad var den största utmaningen? 
Den största utmaningen är att få i ihop en jävla kick-off med hela gruppen… Har 
fortfarande inte lyckats… Så besviken.. 
 

På vilket sätt har denna post varit utvecklande för dig? 
Framförallt pga två anledningar. 
1. Att leda och jobba med en grupp är alltid utvecklade, men framförallt roligt!  
2. Att sitta på möten med "higher-ups” är det absolut roligaste. Att höra deras tankar om 
kurser och studenter är roligt och utvecklande!  
 

Berätta om ett roligt minne från året. 
Svårt att bortse från Snordf-strippen på skiftet förra året. Återigen, förlåt Marcus <3  
 

Främsta anledningen till att man ska söka din post? 
Att man kommer få en ny jävligt bra kompis i sin snordfkompis! Men annars så är det för 
att får sitta med och höra hur diskussionerna går kring TBi på högre nivå. Dessutom så 
lyssnar verkligen lärarna på studenternas åsikter där du som snordf får komma med 
dina åsikter om kurser och upplägg.  
 


