
 

 

 

 
Information till dig som är anteckningsstödjare 

Som anteckningsstödjare kommer du att skriva anteckningar till en studiekamrat som beviljats 
anteckningsstöd som pedagogiskt stöd. Med ett sådant anteckningsstöd kan din studiekamrat fokusera 
helt på det som sägs och visas av föreläsaren. Anteckningsstöd kan ges vid föreläsningar eller seminarier 
där en lärare deltar. Dina anteckningar ska på ett tydligt och korrekt sätt sammanfatta helheten som 
beskrivs under föreläsningar och seminarier. För att få ta del av anteckningarna krävs det att studenten 
som beviljats anteckningsstöd går på föreläsningen eller seminariet. 
 
Ersättning 
Ersättningen är 120 kr/timme inklusive semesterersättning. När arvodet beräknas är det tiden för 
föreläsningen eller seminariet som räknas och ersätts. Som anteckningsstödjare får du betalt för den 
faktiska tiden som du antecknar under föreläsning eller seminarium, arvode betalas inte ut för raster. Du 
får betalt för en uppsättning anteckningar per månad oavsett om de skickas ut till en eller flera 
studenter. 
 

Rutiner för överlämning av anteckningar, du kan: 

• Lämna en kopia av dina anteckningar till studenten i anslutning till föreläsningen. 

• Skicka dina anteckningar till studenten via e-post. 

• Använda en molntjänst där du laddar upp dina anteckningar och ger tillgång till din studiekamrat. 
 

Att tänka på 

• Det är viktigt att skydda studenternas integritet. Du bör därmed inte tala med andra om vilka 
studenter som du ger anteckningsstöd åt, eller sprida information om vem som har fått beviljat stöd.  
 

• Om du mejlar dina anteckningar till flera studenter, kom ihåg att antingen skicka separata mejl eller att 
skriva in mejladresserna som hemliga kopior för att skydda studenternas integritet. 
 

• I uppdraget som anteckningsstödjare ingår det endast att skriva anteckningar. 
Anteckningsstödjaren har därför ingen skyldighet att svara på frågor eller utveckla sina 
anteckningar muntligt (om ej överenskommet). Vid frågor om innehållet på föreläsningen ska du   
i stället be studenten att kontakta läraren.  

 
Kontakt  
Studievägledningen på Röda Korsets Högskola samordnar det pedagogiska stödet. För frågor kontakta 
studievagledning@rkh.se eller se telefontider och tidsbokning på webbsidan rkh.se/studievagledning.  
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