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Nominering av studentrepresentanter till
UHR:s referensgrupp för projektet Goda
exempel för att motverka diskriminering och
öka tillgänglighet för studenter med
funktionsnedsättning
SFS söker nu studentrepresentanter till Universitets- och högskolerådet UHR
referensgrupp för projektet Goda exempel för att motverka diskriminering och
öka tillgänglighet för studenter med funktionsnedsättning.
UHR har av regeringen fått i uppdrag att: ”sprida goda exempel på genomförda
åtgärder för att motverka diskriminering av studenter med funktionsnedsättning
och öka tillgängligheten för dessa inom universiteten och högskolorna. Till
projektet knyts en rådgivande referensgrupp med företrädare från lärosäten,
intresseorganisationer och myndigheter var uppgift är att tillföra kompetens och
kunskaper till projektet.

Uppdraget
Syftet med uppdraget att sprida Goda exempel är att inspirera lärosätena till
utveckling av befintlig verksamhet eller skapandet av ny verksamhet på ett
adekvat sätt för att öka tillgängligheten i högskolorna och i studiesituation för
studenter med funktionsnedsättning. Uppdraget ska redovisas till
Regeringskansliet senast den 30 juni 2019.
I uppdraget ingår att delta i tre referensgruppsmöten under våren 2019 med
start vecka 4. UHR står för eventuella resekostnader.
Mandatperiod 2019-01-10 till och med 2019-06-30.
Vi söker någon som är intresserad av frågor som rör att göra högre utbildning
tillgänglig för fler. Det är meriterade att tidigare ha jobbat med frågor som rör
funktionsvariation, tillgänglighet och diskriminering.

Nomineringar
För att ansöka så skickar du din ansökan till studrep@sfs.se senast den
23 januari 2019.
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Ansökan ska innehålla:
● Nominering från en medlemskår, medlem i medlemskår eller
styrelseledamot i SFS,
● Kontaktuppgifter till ansvarig i den nominerande studentkårens
presidium eller till nominerande styrelseledamot,
● En presentation av nominerad person i form av ett personligt
brev med en motivering till varför personen är intresserad av
uppdraget,
● Ett CV (inklusive personuppgifter) ska bifogas vilket beskriver
de formella meriterna i form av arbetslivserfarenhet, utbildning
samt andra för sammanhanget relevanta meriter,

Tveka inte att kontakta studrep@sfs.se om du har frågor om uppdraget.
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