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Inledande information
Jag kommer att bjuda in till träffar två-tre gånger per termin, eftersom jag tycker att det är bra att
ses ofta. Då kan man fånga upp eventuella problem, och funderingar som rör aktuella händelser och
aktiviteter. Min tanke är att vi bör träffas efter varje tentamensvecka.
Vem är då jag? Jag har jobbat på Högskolan i nio år; och merparten av dessa år som
kursadministratör på ett kansli. Där har jag förberett tentor och lämnat dem i tentaskåpet, och nu
när jag jobbar som samordnare för just tentor vore det väldigt roligt att få komma ut till er och lära
mig mer om hur ni jobbar. Vecka 44 (tentaveckan) tänkte jag komma på lite ”prao” hos er! Jag har
jobbat i två år med antagning, och med granskning av utländska meriter. Nu senast har jag studerat i
två år och tagit en högskoleexamen inom informatik. Jag tycker att mitt nya jobb är jätteroligt, och
stortrivs redan!

Värdeskåp och nycklar
Vi har fått nya värdeskåp utanför skrivsalen och Jadwiga. Det är små skåp där studenterna kan låsa in
mobiltelefoner, plånböcker och annat. Jag kommer att ha en huvudnyckel, det kommer att finnas en
huvudnyckel på samma nyckelring som Jadwiga-nyckeln, och en tredje huvudnyckel kommer att
finnas i ert skåp i skrivsalen.
Det kommer att finnas ”nyckeltavlor” där alla nycklar finns upphängda, i nummerordning. Vi provar
med att ni lämnar nycklar till alla studenter som vill nyttja ett värdeskåp. Det kommer att finnas en
liten ruta på tentamensomslagen framöver, där studenterna kan skriva upp numret på nyckelbrickan.
Använd upp befintliga omslag först, så ser jag till att de nya omslagen har den lilla rutan. Fram till
dess att de nya omslagen dyker upp kan studenterna notera numret på nyckelbrickan någonstans på
omslaget. Det är för att vi ska kunna se vem som hade nyckeln, om någon student får med sig
nyckeln hem. När studenterna går för dagen kan de låta nyckeln sitta kvar i låset och när alla
studenter gått hem samlar ni in nycklarna.
Vi testar att köra så här ett tag. Jag vill gärna höra hur ni tycker att det fungerar, så vi tar upp det här
igen på vår nästa träff (som blir efter tentaveckan).

Jag ska göra affischer som jag sätter upp intill värdeskåpen, så snart jag fixat färdigt med alla nycklar.
Jag kommer att skicka ut e-post när skåpen är helt färdiga för att börja användas.

Kårobligatoriet
Nu när kårobligatoriet har slopats har jag kommit överens med Studentkåren om rutiner som får
gälla i ett övergångsskede.
Ni behöver inte kontrollera kårlegitimation hädanefter, med början nu! Inte ens för ”gamla”
studenter. Däremot vill kåren gärna ha en kopia av alla avprickningslistor, inklusive listan med ”icke
anmälda”. Gör en kopia av varje lista, och lägg den med statistiken tack – så ser jag till att listorna
skickas vidare till kåren. Det här behöver ni bara göra under en övergångsperiod, och kåren kommer
att meddela mig när de inte vill ha in listorna längre. Det ligger helt på kåren att kolla upp obetalda
kåravgifter nu, och därmed behöver ni inte heller plombera tentor p g a obetald avgift. Däremot ska
ni fortfarande plombera vid misstänkt fuskförsök.

Utskrifter och kopiering
Ni kan nu använda låskortet till kontot ”tentavakt” för att få ut era utskrifter och kunna kopiera. Man
drar bara kortet i kortläsaren vid kopiatorn, så kommer utskrifterna ut. Om någon vill att jag kommer
bort till skrivsalen och visar, så gör jag gärna det! Ring i så fall, så traskar jag över.
Man kan också välja att ”Logga in” på skrivarens lilla datorskärm och knappa in användarnamn och
lösenord till kontot ”tentavakt” där.

Externa tentander
Jag ville kolla med er att det är ok att jag lovar externa studenter att de får börja skriva lite tidigare,
om en tentamen börjar kl 9.00 på HiG men deras tenta börjar tidigare. Det var ok enligt alla som
deltog på mötet, vilket jag tackar för!

Fusk
Jag ska kolla upp med Disciplinnämnden om de har rutiner för uppföljning och återkoppling av
ärenden vi lämnat in, och arbeta för att förbättra rutinerna.

Övriga frågor
Det var jätteroligt att höra att den nya hemsida jag snickrat ihop åt er blivit uppskattad! Jag kommer
att fortsätta att uppdatera den med arbetsscheman och information som ni kan ha nytta av. För
tentaveckorna kommer det att finnas arbetsscheman för utskrift i excel- och PDF-versioner. Jag
kommer att fortsätta att skicka ut information med e-post också, men tycker att det finns stora
fördelar med ett ställe för samlad information. Då slipper ni och jag leta efter blanketter och annat
som vi kan behöva.
Jag ska beställa ytterligare ett eller två skåp till skrivsalen, inklusive belysning, för anmälningslistor.

Vi slopar de kinesiska omslagen, och använder istället de engelska. Använd upp de kinesiska omslag
som ni har, och när de är slut övergår vi till att använda svenska och engelska som språk i tentamenssammanhang.
Jag vill gärna erbjuda er en utbildning i första hjälpen, och hur man hanterar hot och våld på
arbetsplatsen. Jag kommer att diskutera detta med Gert Dahlqvist, som är min chef, och återkommer
om detta på nästa möte.
Jag skulle också gärna vilja anordna en längre träff – kanske rent av en hel dag – där vi kan diskutera
olika fall och scenarion som ni kan träffa på i ert arbete. Syftet är att lyfta fram våra rutiner och att
arbeta med dem så att alla tentamensvärdar har samma rutiner. Jag återkommer om detta med!
Vi pratade en hel del om hur man hanterar studenter som kommer försent. Ska man kanske ha två
insläpp – klockan 9 samt 9.30, och vad får det i så fall för konsekvenser? Detta är en typisk sådan
fråga som vi skulle kunna diskutera på en heldagsträff om rutiner. Det är inte helt lätt att bena ut
sådana här situationer, och det kan vara så att Studentkåren behöver vara med under diskussionerna
för att tillvarata studenternas intressen. Vi återkommer till detta senare under terminen.
Slutligen informerar jag om att jag kommer att se över tentamensföreskrifterna inför årsskiftet. Jag
vill ägna mycket tid åt att förbättra villkoren för er som tentamensvärdar, och för de studenter som
tenterar. För att driva igenom förändringar av föreskrifter, bemanning under tentamenspass,
storleken på arvoden och liknande behöver jag förhandla med min chef (Gert Dahlqvist), som i sin tur
måste ta kanslibeslut innan jag kan genomföra ändringarna. Jag återkommer när jag har mer att
berätta om detta, men ville ändå tala om att jag driver dessa frågor.
Tack för en trevlig träff – tveka inte att höra av er med funderingar, förslag, klagomål eller vad det nu
vara månde. Vi ses snart!

Lena Fernstedt

