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Det finns mycket bristande information om utbildningsbevakning bland Data-
sektionens medlemmar. Exempel på information som brister är om vad som görs 
inom utbildningsbevakningens område, och vart man ska vända sig för att få hjälp 
med frågor och problem som uppstår kring utbildningen. Medlemmar känner även 
viss frustration då det som görs kanske inte verkar leda någonstans, eller att 
utbildningsbevakningen bara gynnar de yngre studenterna då resultat kan ta tid att 
visa sig.

Både bristande information om och likgiltig eller rentav negativ inställning till 
utbildningsbevakning leder till en försämring, då den vanlige medlemmen är ett 
viktigt led i utbildningsbevakningen. Det är denne som känner sin utbildning och 
vet bäst när något är fel och/eller behöver ändras på, och utan denne famlar 
utbildningsbevakningssamordnare (hädanefter benämnt UBS) och i viss mån även 
programrådsrepresentanter (hädanefter benämnt prrepsar) i mörkret.

För att motverka detta och stärka utbildningsbevakningen bör information om vad 
utbildningsbevakning är, vad sektionen gör, samt aktuell information om vad som 
händer inom sektionen och utbildningarna spridas på lämpligt sätt. Exempelvis kan 
information om utbildningsbevakning få stort fokus från sektionens sida under 
nolleperiodens sektionens dag, och anteckningar från programråd bör bli bättre på 
att spridas. En stark utbildningsbevakning kräver dock en del mer direkt 
ekonomiska åtgärder.

Prrepsar med ett starkt intresse att engagera sig i samt stor kunskap om 
utbildningsbevakningen leder till starka förutsättningar för en bra utbildnings-
bevakning. Därför bör ekonomiska medel satsas på att höja prrepsars känsla av 
uppskattning ifrån sektionens sida genom diverse aktiviteter, samt att höja deras 
kompetens och kunskap inom, och aktuell information om, utbildningsbevakning 
genom exempelvis informationsträffar och workshops. Detta bör leda fram till 
starkt engagerade och kompetenta prrepsar som förstår vikten av tvåvägs-
kommunikation med studenterna vid programmet de representerar, vilket ger både 
bättre utbildningsbevakning och större kunskap om utbildningsbevakningen hos 
studenterna. Genom kontinuerliga träffar och aktiviteter ökar även informations-
utbytet och samarbetet mellan prrepsarna och UBS.

För att vidare öka studenters kunskap om, intresse av, samt direkt nytta av
utbildningsbevakningen, bör ekonomiska medel satsas på något som gynnar 
studenten direkt. Exempel på detta är aktiviteter som de programträffar som 
anordnats vid några tillfällen de senaste åren. Detta bör tillsammans med en hög 
tvåvägskommunikation med prrepsar öka den vanliga studentens nytta av 
utbildningsbevakningen samt ge denne information om vad som görs och vart man 
kan vända sig om man behöver hjälp.

Slutligen kan i viss mån ekonomiska medel användas för att stödja programråd 
med exempelvis fika. Detta för att underlätta för programkoordinatorerna och för 
att skapa en god kontakt mellan programkoordinatorn och sektionen. Detta ska 
tillsammans med starkt engagerade prrepsar förhoppningsvis leda till effektiva och 
regelbundna programråd.



Sammanfattningsvis bör ekonomiska medel satsas på följande:

-Aktiviteter som direkt gynnar den enskilde sektionsmedlemmen, exempelvis 
programträffar. Detta för att studenten ska få kännedom om och direkt nytta utav 
utbildningsbevakningen.

-Information och kompetenshöjning för programrådsrepresentanter genom 
exempelvis informationsträffar. Detta för att ge dem bättre förutsättningar att göra 
ett bra jobb samt att väcka deras intresse för utbildningsbevakningen.

-Aktiviteter för programrådsrepresentanter. Detta för att höja deras känsla av
uppskattning från sektionen och för att bättra på relationen med UBS.

-Stödja programråd genom exempelvis fika. Detta för att underlätta för samt skapa 
en bra kontakt med programkoordinatorerna och så få bättre förutsättningar för 
programråden.


