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Socionomsektionens verksamhet Höstterminen 2018 

Styrelsen  
Sektionens synlighet och tillgänglighet har varit ett stort fokus i vårt arbete sett till hur gömt 
sektionsrummet är i skolbyggnaden. Sektionsrummets öppettider via sektionsluncherna har 
fortsatt under terminen och har, för de som varit där, varit ett trevligt inslag i vardagen. Det 
har tunt med besökare på lunchen men det argumenteras att tiden hålls kvar för att kunna ha 
en fast öppettid för sektionsrummet. Tydligare information på vår Facebooksida och på 
sektionens instagram har använts kontinuerligt för att kunna göra det tydligt när till exempel 
sektionsluncher och andra event äger rum. Affischer har även designats och använts för att 
göra öppettiderna tydligare och därmed öka synligheten. 

Under terminens inledande veckor har rättighetsföreläsningar hållits för studenter i 
Helsingborg och Lund vilket har fått god respons. Under dessa föreläsningar har nya studenter 
fått information om deras rättigheter och skyldigheter som studenter i förhållande till 
tentamen, undervisning med mera. Tiderna för föreläsningarna har varit schemalagda i 
studenternas schema som en vanlig föreläsning vilket kan ha bidragit till att så många deltog. 
Dessa föreläsningar är något vi vill fortsätta med i framtiden. 

Arbete med att skaffa sponsorer till socionomsektionens verksamhet startades under denna 
termin och huvudfokus låg på olika fackförbund som både är relevanta för studenterna och 
som har en vana att samarbeta med studentorganisationer. 

En närmare kontakt togs med Samhällsvetarkårens Helsingborgssektion Agora för att starta 
ett närmare samarbete. Detta eftersom Agora redan hjälper flera av socionomstudenterna i 
Helsingborg med deras frågor och att ett samarbete kan gynna både Agora och 
Socionomsektionen. I framtiden är Socionomsektionens medlemmar välkomna att delta på 
Agoras möten som adjungerade och vice versa. Det fanns en idé om att Agora skulle ta över 
studieövervakningen av socionomerna i Helsingborg men det visade sig efter diskussion att 
detta inte var passande. 

Ordförande och ansvarig för utbildningsutskottet har under terminens gång suttit i möte med 
studierektorerna en gång per månad. Där har ämnen som studenter och terminsombud lyft upp 
diskuterats direkt med studierektorerna. Man har även tagit upp utvecklingen av programmet, 
kursutbud och kurslitteratur. 

Ordförande och ansvarig för utbildningsutskottet har även deltagit på kursföreståndarmöten 
för att få samma information som lärare på programmet och för att göra studenternas röst hör 
även bland personalen. Ett resultat av dessa möten är att arbetet som lärare gör med att 
summera kursutvärderingar och sedan skriva kursrapport ska ses över. Detta eftersom att fler 
lärare inte hade skrivit sina kursrapporter på flera terminer  

Under terminen hölls ett fyllnadsval för att tillsätta de tomma studentrepresentantplatserna 
som inte kunde fyllas på det senaste stormötet. 



Det väcktes en fråga om det fanns intresse för att Socionomsektionen skulle ha en egen 
medalj som skulle kunna bäras i samband med sittning och andra tillställningar. Detta var 
något som arbetades med under terminen men som slutligen inte genomfördes då det 
bedömdes att tillräckligt stort intresse inte fanns.  

Övriga evenemang  
I samband med att musikhjälpen hölls i Lund detta år startades en bössa i Socionomsektionens 
namn för att involvera socionomstudenterna! I koppling till detta anordnades även en 
musikhjälpen-sittning i Socialhögskolans lokaler som var mycket lyckad! Totalt samlades 
10.600kr in till välgörande ändamål i Socionomsektionens namn. 

Socionomsektionen deltog i eventet ”Campus mot trakasserier” som hölls på Campus 
Helsingborg. Där närvarade sektionens representanter på informationsmässan och hade hand 
om ett eget bås. Det anordnades oäven föreläsningar under helgen av flera föreläsare.  

Stormöte och förtroendevalda 
Det stadgeenliga stormötet hölls den 27:e november 16.30 hade som lägst 31 närvarande 
vilket är i enlighet med kraven på röstlängden. Mötet gick utmärkt och höll dessutom en 
rimlig tidsram där man arbetade av samtliga ärenden  

Sektionens utskott 

Utbildningsutskottet 
Arbetet utbildningsutskottet har utfört denna termin har varit omfattande på många sätt. 
Förutom de studierektorsmöten och kursföreståndarmöten som ansvarig för utskottet deltagit 
på har man haft flera andra fokus. Till exempel har man omorganiserat arbetet med 
terminsombuden och sett till att implementera mer tydligt demokratiska val av ombuden. Ett 
specifikt fokus har lagt på att försöka säkerställa att terminsombud finns i varje termin så att 
en helhetsbild av programmet kan urskiljas.  

Det har även arbetats med att tydliggöra informationen kring de valbara kurserna på termin 7 i 
socionomprogrammet. Innan har det inte framkommit tydligt att urvalet av kurser roterar 
vilket har resulterar i att studenter fått en obehaglig överraskning när de int kan väla den kurs 
de tänkte sig. 

Novischeriet 
Novischperioden utfördes denna termin med stor framgång. Perioden startade med en 
fadderkickoff där faddrarna fick lära känna varandra upplägget för novischperioden 
presenterades. Novischperioden såg även många olika lyckade evenemang och sittningar som 
genomfördes under dessa veckor. Perioden avslutades även med en finsittning där man 
tackade för sig och presenterade nästa termins novischgeneral. 71 novischer var inskrivna i 
början av novischperioden vilket bidrog till den goda stämningen. 

En fråga om att vidga tiden som studenter på socionomprogrammet kan delta i 
novischperioden som faddrar väcktes under terminen och röstades igenom på stormötet. 
Ändringen innebär att studenter från alla terminer på programmet kan delta i novischperioden 



istället för den tidigare begränsningen som var satt på att endast termin två och tre kunde 
delta. 

Kreativa utskottet 
I början av terminen framkommer det att socionomsektionens hemsida ligger nere på grund 
av skadlig kod som på något sätt letat sig in någonstans. Eftersom hemsidan är en viktig 
informationskälla speciellt för nya studenter letar man efter en lösning. Informationen som 
ska finnas och läggas ut på hemsidan publiceras istället på facebooksidan tills vidare. 

Helsingborgsutskottet 
Helsinborgutskottet har under de första veckorna av terminen anordnat två evenemang för 
socionomer som kan ses som en början på det arbete som görs för att på sikt anordna en 
novischperiod i Helsingborg.  

Arbetsmarknadsutskottet 
Ansvarig för arbetsmarknadsutskottet har under terminen arbetat med två huvudsakliga 
projekt: Delvis filmas intervjuer med olika yrkesverksamma socionomer som ska publiceras 
på våra sociala media. Några av dessa publicerades denna termin och någon återstår att 
offentliggöra efter redigering. Man startar även arbete med att anordna ett seminarium eller 
case med arbetsmarknaden i fokus. Malmö stad kontaktar sektionen och uttrycker ett intresse 
av att göra ett tillsammans med stadsplanerare och socionomer som handlar om nya stadsdelar 
som ska byggas i Malmö. 

Sociala utskottet 
Under terminen anordnade ansvarig för det sociala utskottet en vintersittning för samtliga 
socionomer i Lund och Helsingborg den som gick av stapeln den 25:e september. Sittningen 
var välbesökt och uppskattad av många men det uppstod även ett problem för flera studenter 
från Helsingborg som inte fick deltaga på alla aktiviteter på grund av att de inte var 
medlemmar i Studentlund. Detta var något som pointerades i anmälan till sittningen men 
styrelsen kom överens om att göra det extra tydligt i framtiden att medlemskap i studentlund 
krävs för att delta på sittningar på nationer i Lund. 

Likt föregående terminer anordnades ett examensmingel för nyutexaminerade studenter i 
socialhögskolans lokaler is samband med examensceremonin i universitetshuset. Studenter, 
deras familj och vänner deltog och evenemanget blev mycket lyckat! Flera av 
styrelsemedlemmarna och andra frivilliga socionomstudenter jobbade hela dagen för att 
förgylla eftermiddagen för de som tog examen.  
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Socionomsektionens verksamhet Vårterminen 2019 

Styrelsen  
Under denna termin har ett fokus lagts på hur Sektionen kan tacka de som väljer att engagera 
sig aktivt i likväl styrelsearbete som andra evenemang. En idé som förverkligats är utdelande 
av diplom till avgående styrelsemedlemmar, terminsombud och studentrepresentanter. Utan 
alla de som väljer att ge av sin fritid till denna verksamhet hade inte Socionomsektionen 
kunnat fungera. Det har även anordnats fler evenemang för aktiva medlemmar för att för att 
tacka för allt arbete som görs kontinuerligt under terminernas gång. 

Denna termin har arbetet men att skaffa sponsorer för Socionomsektionens verksamhet 
äntligen konkretiserats och realiserats. Under terminens gång har ordförande med flera i 
styrelsen suttit i möten med fackförbundet Vision och fackförbundet SSR för att diskutera hur 
samarbetena kommer se ut. Efter detta skickades kontrakt som kontrollerades och skrevs på 
för att konkludera processen. I slutändan innebär dessa sponsorer ett välkomnat tillskott till 
budgeten för att kunna bedriva en ännu bättre verksamhet framöver  

Det framkom även en vilja från Vision att anordna en bowlingkväll för socionomstudenter 
som planerades under en tid. Dock kunde inte planen förverkligas på grund av tidsbrist men 
Sektionen är öppen för likande initiativ i framtiden. 

Likt föregående termin fortsatte styrelsen sitt arbete med tillgänglighet och synlighet genom 
de fasta expeditionstiderna i form av sektionsluncherna. 

Ett nytt tillägg i Socionomsektionens profilprodukter är de tröjor som har införskaffats och 
som nu finns att köpa i sektionsrummet! Styrelsen beslutade att dessa nya tröjor skulle vara 
mer stilrena i sin utformning för att fler personer ska kunna tänka sig att har på sig tröjorna till 
vardags! Resultatet blev bra även om tröjorna kom i aningen egendomliga storlekar. I 
samband med införskaffandet av tröjorna anordnades även ett säljevent den 15:e april för att 
introducera de nya plaggen. 

Trots att Helsingborgsutskottet har varit vakantsatt denna termin har styrelsen ändå ägnat sig 
åt att ytterligare förbättra situationen för de studenter som studerar socionom på campus 
Helsingborg. Sektionen har denna termin ägnat tid åt att marknadsföra enkäten ”Study in 
Helsingborg” som ämnade att ta reda på vad Studenter i Helsingborg vill ha ut av sin studietid 
för att kunna förbättra och utveckla staden som studentstad. 

Ordförande och ansvarig för utbildningsutskottet har fortsatt deltagit på studierektorsmöten 
och kursföreståndarmöten för att kontinuerligt bidra med studentperspektivet i dessa 
sammanhang. Ett ämne som diskuterats livligt denna termin är flytten till nya lokaler som 
kommer äga rum tills nästa termin. Sektionsstyrelsen blev även inbjuden att följa med på en 
rundtur av de nya lokalerna och fick samtidigt se det nya sektionsrummet. Styrelsen ser stora 
fördelar med att det nya rummet är mycket mer centralt beläget i de nya lokalerna vilket 
bidrar till hur synligt sektionens arbete är. Detta kommer lösa det tidigare problemet med att 
sektionsrummet var så undangömt. 



Övriga evenemang  
En klädbytardag arrangerades den 13:e maj i Socialhögskolans lokaler och väckte stort 
intresse bland medlemmarna. Klädbytardagarna som tidigare har arrangerats har även de varit 
populära och denna dag var inget undantag. Eftermiddagen startades dessutom med en 
gästföreläsning av Nora Madsen som var mycket intressant. 

Socionomsektionen medverkade på ”World Social Work Day” som huvudsakligen 
arrangerades i skolans regi. Dagen bestod av olika föreläsningar av olika personer aktiva inom 
socialt arbete och det fanns mycket utrymmet för intressanta diskussioner. 

Delar av styrelsen samt många andra socionomstudenter valde även att medverka på 
samhällsvetarbalen vilket var ett mycket trevligt evenemang. God mat, dryck, underhållning, 
sång och dans varvades om vartannat till en riktigt trevlig kväll för alla närvarande!  

Stormöte och förtroendevalda 
Även denna termin hölls Socionomsektionens stormöte enlig stadgarna och den 7:e maj 16.30 
samlades de sektionens medlemmar för att bestämma riktningen sektionen ska gå i och vilka 
som ska väljas in på dess poster.  

Sektionens utskott 

Utbildningsutskottet 
Utbildningsutskottet har under terminen korresponderat med treminsombuden och 
studentrepresentanterna genom möten för att sedan vidarebefordra det som framkommer till 
studierektorer och lärare. 
 
Under terminen har arbetet med att tacka de aktiva i utbildningsövervakningen fortsatt genom 
att diplom har utdelats till terminsombud och studentrepresentanter. En tillställning på st. 
Hans backar gjordes även den 25:e maj där man grillade, umgicks och spelade brännboll som 
ett tack för de som terminsombuden och studentrepresentanterna gör. 

Informationen som finns på socialhögskolans sida om de valbara kurserna på termin 7 har 
även översetts i syfte att göra infon mer lättåtkomlig och inte lika gömd. 

Sociala utskottet 
Socionomsittningen arrangerades detta är, efter bristande kontakt med Lunds nation, istället 
på Malmö nation. Man provade ett mer strukturerat upplägg med tal och sång för att göra 
sittningen mindre stökig och mer rolig vilket visade sig fungera bra! Bemötandet, 
omständigheterna och maten på Malmö nation lämnade dock mycket att önska och styrelsen 
beslutade att inte anordna sittning på Malmö nation igen. 

Examensminglet i samband med examensceremonin höll denna termin den 5:e juni och var 
förhållandevis mindre än tidigare år. Detta berodde på en schemakrock som betydde att 
examensminglet hamnade på en tid som flera familjer inte kunde komma på vilket i sin tur 
ledde till ett mindre antal gäster. Evenemanget var dock mycket väl planerat och det blev en 
mycket fin tillställning för alla inblandade. 



Novischeriet 
Novischeriet höll i novischperioden än en gång och bjöd på ett fullspäckat schema för de 
nyblivna socionomstudenterna. Ett liknande upplägg som tidigare år med nya inslag här och 
var. En välkommen nyhet för de informationstörstiga novischerna var novischguiden som 
innehöll allt som en novisch möjligen skulle kunna undra över under sina första veckor. 

Novischeriet satt även igång med planer på hur novischpeioden kommer se ut nästa termin då 
den gamla socialhögskolan inte kommer finnas till novischeriets förfogande. Det är viktigt att 
man får tillgång till någon sorts lokal för aktiviteterna som kommer hållas. 

Kreativa utskottet 
För det kreativa utskottet var det mycket jobb med struktureringen av hemsidan som nu 
fungerade igen. Alltifrån vilken information som ska finnas till vilken layout som skulle 
användas övervägdes. Ett gediget arbete på sociala medier och utformning av planscher var 
även på agendan. Man hade även i uppdrag att utforma de diplom som delades ut till styrelse 
och studieövervakare.   

Arbetsmarknadsutskottet 
Under terminen har arbetet fortsatt med filmintervjuerna av yrkesverksamma. Det har även 
kommit in en förfrågan om Socionomsektionen vill delta på ”Framtidsmässan” som är en sot 
yrkesmässa som kommer till Lund för första gången nästa termin.  

 

	


