Riktlinjer för
studentinflytande vid
Högskolan i Halmstad
Beslutad av rektor 2020-06-20, dnr L 2018/181. Ersätter riktlinjer
för studentinflytande beslutade av rektor 2018-12-17.
Bilaga 1 (Årlig överenskommelse med studentkåren) och Bilaga 2
(Förteckning över organ för studentinflytande) uppdaterade enligt
beslut av rektor 2021-10-25, dnr L 2018/181.

Allmänna utgångspunkter
Studentinflytande är en viktig del av Högskolans kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet för god
utbildning är ett gemensamt ansvar för Högskolans personal och studenter. Av högskolelagen
och högskoleförordningen följer att Högskolan ska verka för att studenterna tar en aktiv del i
arbetet med att vidareutveckla utbildningen. Högskolan ska bland annat uppmuntra, stödja
och lyfta studenternas engagemang avseende frågor som behandlar utbildning och
studiesituation.
Studentinflytande vid Högskolan handlar om att vara med och påverka samt ta ansvar för
beslut som gäller för samtliga berörda studenter, det vill säga ett kollektivt studentinflytande.
Studentinflytande rör således båda enskilda studenters engagemang och de studenter som är
engagerade i studentkår.
Med student avses student på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Studentinflytande vid beslut och beredning
Enligt Högskolans arbetsordning 1 har studenterna rätt att vara representerade när beslut
fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation, det
gäller både vid beredning och beslut av en enskild person och vid beslut av en grupp
personer.
Studentkåren och Högskolan ska föra en dialog kring vilka beslutande och beredande organ
som studenterna kan medverka i, liksom antalet studentrepresentanter i dessa organ.
Beslutande och beredande organ framgår av högskolans organisationsplan (se arbetsordning).
Högskolan och studentkåren har kommit överens om att en årlig överenskommelse ska
upprättas mellan Högskolan och Studentkåren i syfte att säkerställa studentinflytande.
Högskolan har att utgå från att antalet studentrepresentanter ska vara minst tre (3) om beslut
fattas av en grupp personer (2 kap 14 § högskoleförordningen). Undantag får endast göras
om det finns särskilda skäl med hänsyn till det totala antalet ledamöter i gruppen.
Vid beslut eller beredning som berör utbildning eller studiemiljö och som inte behandlas i
något av organisationsplanens nämnda organ ska den person som ansvarar för beredningen
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tillse att reglerna om studentrepresentation följs i enlighet med högskolans
handläggningsordning (se arbetsordning kap. 3).
För att främja studenters möjlighet att engagera sig ska studentrepresentanter ges möjlighet
att ta igen obligatoriska kursmoment som sammanfaller med sammanträden i Högskolans
beslutande eller beredande organ. Det åligger studenten att på förhand informera läraren.
Vid högskolan är det den sammanslutning av studenter som erhållit ställning som studentkår
som utser studentrepresentanter till olika beslutande och beredande organ, jmf 7 §
studentkårsförordningen. Enligt 8 § samma lag ska studentrepresentant även representera
studenter som inte är medlemmar i en kår.
Vid tillträde av nya studentrepresentanter ansvarar respektive ordförande för lämplig
information om organet och dess arbete.
Efter avslutad mandattid ska studenten erhålla intyg från ordförande i respektive organ om
genomfört uppdrag.

Annan form av studentinflytande
Studentinflytande kan anta olika former och ske på olika sätt, både formellt och informellt.
Det ska härvid lyftas att studenternas inflytande över lärandesituationen är en viktig del av
utbildningen. Detta kan ske genom att delta i den fortlöpande eller avslutande värderingen
av kurser. Det är viktigt att det finns ett samarbete mellan studenter och lärare och att
möjligheten till informella samtal respekteras och tillvaratas av båda parter.

Kommunikation och information
Studenterna ska informeras i god tid inför beslut som har betydelse för utbildning eller
studenternas situation. Detta gäller också om ärendet bereds av enskild tjänsteperson.
Högskolan och studentkåren ansvarar gemensamt för att hitta lämpliga sätt att informera
samtliga studenter om studentinflytande vid Högskolan.

Uppföljning av studentinflytande
Högskolan och studentkåren ska ha regelbunden dialog kring formerna, möjligheterna och
representationen för studentinflytande.
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Bilaga 1 - Årlig överenskommelse med studentkåren
Högskolan och studentkåren har kommit överens om att årligen fatta en överenskommelse
om hur studentinflytande ska säkras i de organ som hanterar frågor som rör utbildning eller
studenternas situation.
Till varje vårtermin, januari-februari, ska Högskolan till studentkåren sammanställa en
förteckning över vilka beslutande, beredande och rådgivande organ som finns inom
Högskolans organisation och som hanterar frågor om utbildning eller studenternas situation
samt redogöra för antalet studentrepresentanter som kan tillsättas i dessa. Förteckningen ska
också redogöra för förekomsten av enskilda beslutsfattare (s.k. enskilda beslut) vid Högskolan
som på delegation kan fatta beslut i frågor som påverkar utbildning eller studenternas
situation.
Studentkåren ansvarar för att utifrån förteckningen tillsätta studentrepresentanter till
högskolans beslutande, beredande och rådgivande organ. Studentkåren kan också meddela
att de inte ämnar tillsätta en eller flera poster. I sådant fall kan studentinflytande säkerställas
genom att underlag och förslag till beslut skickas till studentkåren utifrån rådande organs
rutiner för utskick av kallelse inför sammanträde, vilket möjliggör för studentkåren att lämna
skriftliga synpunkter. Ett skäl till ett sådant förfarande kan vara att det inte finns
studentrepresentanter tillgängliga för att tillsätta platsen.
Senast innan midsommar ska studentkåren meddela registrator vid högskolan om fördelning
av studentrepresentanter och beslut om hur studentinflytande ska säkras. Vid ändrade
förutsättningar kan fördelningen justeras under årets gång, det ska i så fall ske genom dialog
mellan studentkåren och Högskolan.
Gällande enskilda beslut ska studentkåren, eller av studentkåren utsedd representant, få
underlag och förslag till beslut skickat till sig innan beslut fattas för att kunna lämna
synpunkter. Önskar studentkåren eller utsedd representant närvara vid tillfälle för beslut ska
beslutsfattaren informeras om detta inom skälig tid före beslutet. Beslutsfattaren ska i så fall
tillse att möjlighet till närvaro uppfylls.
Högskolan efterfrågar ibland studentdeltagande i tillfälliga grupperingar eller arbetsgrupper.
Studentkåren ska ges möjlighet att utse representanter till sådana grupperingar. Studentkåren
bör få skälig tid att utse representant och information och underlag bör ges i god tid. Är
grupperingarna specifikt kopplade till programnivå kan högskolan vända sig till berörda
studentföreningar, alternativt direkt till studenter, om inte annat framgår av förteckningen.

Samråd med studentrepresentant
I huvudsak ska ärenden som rör utbildning eller studenternas situation hanteras inom
Högskolans beredande och beslutande organ där studenterna finns representerade.
Studentinflytande säkerställs i de fallen inom organets ordinarie ärendegång.
I fall med beslut av enskild person ska information lämnas till studentkåren eller
studentrepresentant i god tid före beslutet eller slutförandet av beredningen. Detta kan t. ex.
göras genom samråd via e-post. Samråd ska lämpligen ske enligt följande ordning.
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•

I slutberedning av ett ärende skickas förslag till beslut till studentrepresentant.
Studentrepresentanten har rätt att ställa frågor om förslaget, begära förtydliganden
och komma med invändningar. Viktigt att det framgår att studentrepresentanten inte
behöver ställa sig bakom förslaget och kan framföra att den anser att ytterligare
beredning behövs innan beslut. Studentrepresentanten ansvarar för att önskemål om
samråd via e-post tas om hand och besvaras inom fem arbetsdagar.
Studentrepresentanten kan i sitt svar be om ytterligare tid, dock längst ytterligare fem
arbetsdagar, för att ha möjlighet att inhämta synpunkter från andra studenter. För att
underlätta för studentrepresentanterna att identifiera önskemål om samråd kan
exempelvis ”Samråd inför beslut” stå som förled i e-postens ämnesrad. Det väsentliga
är att avsikten framgår.

Det är av vikt att studentrepresentanten ges tid att ställa frågor, begära förtydliganden och
komma med invändningar på förslaget. Behövs ytterligare tid för att studentrepresentanten
ska kunna bedöma förslaget bör studentrepresentanten dock skyndsamt begära det.
Studentrepresentanten behöver inte ställa sig bakom beslutet, om beslut ändå fattas har
studentrepresentanten rätt att reservera sig mot beslutet och få avvikande mening antecknad.

Tillfällen då studentrepresentanter inte ska delta
Studenterna har rätt att vara representerade i samtliga beslut och beredning som rör
utbildning eller studenternas situation med några få undantag:
•
•
•
•

2
3

Studenterna ska inte delta i enskilda studentärenden (undantaget disciplinnämnden
enligt bestämmelser i högskoleförordningen)
Studenterna ska inte delta i bedömning av vetenskaplighet, då detta kräver/förutsätter
vetenskaplig kompetens
Studenterna ska inte delta i handläggning av enskilda personalärenden eller i enskilda
anställningsärenden om det inte är reglerat i anställningsordningen.
Studenterna ska inte delta i beslut som handlar om vem som utses till ett uppdrag då
detta är beslut om att fördela arbetsuppgifter vilket ligger inom arbetsledningens
uppdrag, om inte annat är reglerat i rektors besluts- och delegationsordning 2
respektive högskoledirektörens. 3 Två undantag därutöver är utseende av
högskoledirektör och akademichef, där studenterna ska delta.
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Bilaga 2 – Förteckning över organ för studentinflytande
I alla beslutande och beredande organ (styrelse, nämnd, råd och utskott) vid Högskolan i
Halmstad ska det finnas studentrepresentanter. Det är Halmstad Studentkår som nominerar
studentrepresentanter.
Förteckningen redogör för beslutande och beredande organ med regelbundna
sammanträden. Förteckningen redogör även för enskilda beslutsfattare.
Akademiråd: Akademin för ekonomi, teknik
och naturvetenskap

3

Arvoderat uppdrag

Akademiråd: Akademin för hälsa och välfärd

3

Arvoderat uppdrag

Akademiråd: Akademin för
informationsteknologi

3 (varav 1
student på
forskarnivå)

Arvoderat uppdrag

Akademiråd: Akademin för lärande,
humaniora och samhälle

3

Arvoderat uppdrag

Central arbetsmiljökommitté

3 varav 1
student på
forskarnivå

Arvoderat uppdrag

Lokal arbetsmiljökommitté FIH

1

Arvoderat uppdrag

Lokal arbetsmiljökommitté HOV

1

Arvoderat uppdrag

Lokal arbetsmiljökommitté ITE

1

Arvoderat uppdrag

Lokal arbetsmiljökommitté LHS

1

Arvoderat uppdrag

Disciplinnämnden

2 + 2 ersättare

Arvoderat uppdrag

Forsknings- och utbildningsnämnd

4 varav 1
student på
forskarnivå

Arvoderat uppdrag

Forsknings- och utbildningsnämndens
forskarutbildningsutskott

2 (studenter
på forskarnivå)

Arvoderat uppdrag

Forskningsetiska rådet

1 student på
forskarnivå

Arvoderat uppdrag

Högskolestyrelsen

3

Arvodering i enlighet
med beslut av regeringen

Kvalitetsrådet

1

Ej arvoderat uppdrag*

Rektors ledningsråd

1

Ej arvoderat uppdrag*
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Rekryteringskommittén

1+4 ersättare
(en per
akademi)

Arvoderat uppdrag

Rektors beslutsmöte

1

Ej arvoderat uppdrag*

Akademichefens beslutsmöte

1

Arvoderat 4

Beredningsgrupp för hantering av kursplaner
vid akademierna

1 per akademi

Arvoderat

FUNs beredningsgrupp för hantering av
utbildningsplaner

1 (student
från FUN)

Arvoderat

FUNs beredningsgrupper vid inrättande av
nya program/huvudområden

2 (varav 1 är
student i
FUN)

Arvoderat

FUNs interna utskott vid utvärdering av
program

1 per utskott
(ca 7-9 per år)

Arvoderat

Common Cores ledningsråd

1

Arvoderat

Nätverk för jämställdhetsintegrering

1

Arvoderat

Andra beslutande och beredande organ

Enskilda beslutsfattare
Högskoledirektörs beslut

Ej arvoderat uppdrag

Studieadministrativ chefs beslut

Ej arvoderat uppdrag

Avdelningschefs beslut

Ej arvoderat uppdrag

FUN:s ordförandebeslut

Ej arvoderat uppdrag

Studentinflytande där studentkåren inte utser representanter
Programråd 5

Arvoderat

*Studentkåren representeras i dessa organ av kårordföranden, deltagande i dessa organ ingår i kårordförandens
uppdrag och arvoderas inte.

4
5

Representant på akademichefens beslutsmöte är någon av studentrepresentanterna som sitter i akademiråden.
Antalet studenter i programråd beslutas av respektive akademi enligt Riktlinjer för programråd.
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