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Hejsan alla fantastiska studenter, hoppas att ni har haft en fin sommar!  

Studentkåren finns till för dig som är student vid Röda Korsets Högskola! 

Vi anordnar pubkvällar och frukostar, hyr ut skåp, jobbar för att motverka orättvisor och kan medla 

vid eventuella konflikter mellan studenter och högskolan. I kåren så finns där representanter från olika 

terminer vilket gör att det går utmärkt att fråga oss om studieknep/tekniker eller tips vid olika kurser. 

Vi träffar regelbundet rektor, studierektor och övrig personal vid högskolan för att förbättra 

studiesituationen för alla studenter. Dessutom sitter vi i högskolestyrelsen och pedagogiska 

kommittén där vi bland annat är med vid utformningen av läroplanerna. Vi finns även i olika nämnder 

tillsammans med Region Stockholm och övriga sjuksköterskeutbildningar i Stockholm. 

Där finns även 3 olika sektioner som man kan engagera sig ifall man vill träffa nya människor eller 

arrangera olika event för högskolans studenter och det är bara att höra av sig till oss via mail för att 

anmäla sitt intresse om man vill gå med i dessa sektioner.  

Hälsa och tränings sektionen: Vill du främja studenternas hälsa och anordna roliga aktiviteter? Då är 

du välkommen in hit. 

Eventsektionen: Vill du välkomna in de nya studenterna med en inspark eller kanske en utspark för de 

studenter som tar examen? Är du sugen på att rodda med pubkvällar och andra fester? Då är det här 

du vill hänga! 

Näringslivssektionen: Vill du knyta kontakter med arbetslivet och de olika sjukhus och arbetsgivarna 

som finns i regionen? Då är det här du skall vända dig. 

Om du är intresserad av att engagera dig i kåren eller någon av våra kommittéer är du välkommen på 

vårt terminsmöte där vi bland annat kommer välja styrelsen för! Mer information om tid och plats 

kommer. 

Vi kommer även att anordna en back to school pubkväll den 23:e augusti för att riktigt fira in den nya 

terminen. Det kommer att bjudas på härlig musik, frågespel, trevlig stämning och en massa annat 

roligt som passar perfekt för att rivstarta skolan med efter den fina sommaren som har varit. Hoppas 

att vi ses där! 

 

Länk till att bli medlem i studentkåren. 

https://unicore.mecenat.com/student-area/studentpayment/union/48?fbclid=IwAR2dLl3llzb94D2Js8GC3MDzAO6A9GSRStVCipUrOngZanhRUoEYrNnLxCU

