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Styrelsens förslag till introduktionsrelaterade aktiviteter  
 
 
Bakgrund: 
Sedan en längre tid tillbaka har Örebro studentkår genom sina sektioner genomfört en 
introduktion för nya studenter vid Örebro universitet. Introduktionen består av flera 
olika studiesociala aktiviteter – syftet har varit att på ett tidigt stadium hjälpa 
studenterna att lära känna varandra. Styrelsen för Juridiska Föreningen vid Örebro 
universitet (JF Örebro) anser att den introduktion som redan genomförs fyller en 
mycket viktig funktion där studenterna får lära känna varandra.  
 
Jurist- och rättsvetarstudenter är en del av introduktionsgruppen som ingår i sektionen 
Sobra, de nollas tillsammans med socionom, kriminologer och psykologstudenter. Det 
är mycket positivt att lära känna studenter över programgränserna, men det finns även 
ett behov att låta jurist- och rättsvetarstudenter lära känna varandra särskilt väl, 
eftersom de kommer umgås mycket under studietiden. Sammanfattningsvis anser 
styrelsen att det finns ett stort behov av fler utbildnings- och studiesocialt relaterade 
aktiviteter.  
 
Syfte: 
JF Örebros syfte med detta är att komplettera den introduktion som redan bedrivs med 
fler aktiviteter som styrelsen anser att medlemmarna är i behov av.  
 

Studiesociala aktiviteter: 
Genom att tillföra fler studiesociala aktiviteter för de nya studenterna vid jurist- och 
rättsvetarprogrammet utökas möjligheterna för de nya studenterna att lära känna såväl 
varandra som studenter vid högre terminer. Det ger även studenterna chansen att se 
den studiesociala delen av JF Örebro, med våra sittningar, pubar etc. Styrelsen är 
övertygad om att sådana särskilda studiesociala aktiviteter skulle bidra till att stärka 
relationerna mellan studenterna. 

 
Utbildningsrelaterade aktiviteter: 

Eftersom det i nuläget inte, i styrelsens mening, finns några utbildningsrelaterade 
aktiviteter, anser styrelsen att sådana bör arrangeras. Syftet med dessa blir att hjälpa  
nya studenter att bättre komma igång med sina studier och förstå vad som är 
utmärkande med ämnet juridik, samt att snabbt hitta en bra studieteknik.  
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Tids- och handlingsplan: 
Om årsmötet godkänner förslaget, ämnar styrelsen att under våren tillsätta ett särskilt 
introduktionsutskott. Till detta utskott kommer medlemmar att kunna söka. Utskottet 
får i uppdrag att föra en tät dialog med Rättspsyk bland annat med syftet att planera in 
vår första JF pub på en bättre dag än hösten 2012. Genom detta utskott kommer sedan 
en introduktion för hösten 2013 att planeras. Den exakta utformningen av arbetet 
ämnar styrelsen besluta om i ett senare skede. 
 
Yrkande: 
Med stöd av detta föreslår styrelsen: 
 
- att Juridiska Föreningen vid Örebro universitet påbörjar egna introduktionsrelaterade 
aktiviteter i samband med introduktionen för jurist- och rättsvetarstudenter.  
 
- att vissa studiesociala aktiviteter särskilt för jurist- och rättsvetarstudenter arrangeras. 
 
- att en ny typ av aktiviteter för de nya studenterna som är utbildningsrelaterade 
arrangeras.  
 
- att uppföljning sker på årsstämman 2013. 
 


