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Skugga en student 2017 
 

”Skugga en student” är ett sätt för intresserade personer, framförallt från gymnasiet, 
att uppleva SLU på plats. Besökande gymnasieelever får träffa och prata med 
studenter och lärare, följa med på föreläsningar och om möjligt vara med på ett 
seminarium eller en labb – helt enkelt uppleva hur det är att vara student på SLU 
för en dag! 

 
Det personliga mötet är viktigt och något vi vet att potentiella studenter värdesätter 
högt. Vi vill att intresserade gymnasielever ska få en inblick i hur det är att läsa vid 
SLU och att de efter besöket ska känna att SLU är ett professionellt, kreativt och öppet 
universitet – ett universitet där man är med och formar framtiden. 

 
Du som studentkommunikatör är vår viktigaste ambassadör och det är du som, 
tillsammans med övriga representanter för SLU, ser till att elever som kommer hit får 
en innehållsrik och givande dag. Kom ihåg att boka in besök de dagar som du har 
föreläsning och/eller labb då detta är ett obligatoriskt moment under besöket. Om du 
har några frågor eller känner dig osäker på något moment kan du alltid höra av dig till 
oss så hjälper vi dig. Mejla oss på rekrytering@slu.se 

 

Nedan följer en lathund och checklista som ska vara till hjälp för dig inför 
dina besök: 

 
Lathund 

 
1) Intresserade gymnasielever gör en anmälan på webben: 

http://www.slu.se/sv/skuggaenstudent 
2) Studentrekryteringen matchar ihop intresserade gymnasieelever med en 

studentkommunikatör som läser den utbildning som eleven är intresserad 
av. Elevens namn, telefonnummer och e-post mejlas till 
studentkommunikatören.  

3) Du som studentkommunikatören tar, inom en vecka, kontakt med eleven 
per telefon och berättar kortfattat om projektet och går igenom vilka 
förväntningar eleven har på sitt besök, samt informerar eleven om vilka 
moment som kommer att ingå vid besöket. 

4) Studentkommunikatören mejlar till rekryteing@slu.se och informerar om 
namn, datum samt vilket program eleven kommer att besöka. 
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5) Studentkommunikatören påminner eleven inför besöket, förslagsvis via 
mejl. 

6) Inför dina besök ska du, beroende på ort, hämta material på följande 
platser: Alnarp: Receptionen på Alnarpsgården Umeå: Olof Bergvall 
olof.bergwall@slu.se (Kansliet plan 3) Uppsala: Servicecenter i Ulls hus. 

7) Under besöket (se obligatoriska moment) 
8) Om du tagit emot besök gör du senast den 5:e varje månad en lönerapport 

på studentwebben, https://student.slu.se/studentkommunikator-lon. Här får 
du också utvärdera besöket. Observera att du endast fyller i den tid du 
faktiskt arbetat under besöket. Vi har redan gjort ett påslag för tiden du 
ägnat åt förberedelser (= 1 h arbetstid). 

 
 
 

Obligatoriska moment: 
 

• Kort presentation av SLU och din utbildning 
• Guidning av campus (tänk campusspecifika miljöer – vad gör just ditt 

campus unikt? Kåren, biblioteket, nya byggnader…) 
• Medverkan vid föreläsning/seminarium/labb (glöm ej att informera 

ansvarig kursledare/föreläsare) 
• Gemensam lunch:  

Ultuna: Uppge Jonathans eller Daniels referensnr och skugga projektet som 
referens (enbart Eurest-restaurangerna). Kontakta oss för nr rekrytering@slu.se  
Alnarp: På Syltan meddelar du i kassan att lunchen ska skrivas upp (hänvisa till 
Anette Neldestam och skugga en student) 
Umeå: Ta kontakt med Olof Bergwall olof.bergwall@slu.se (Kansliet plan 3)  

• Dela ut infopåse 
 
 
 

Checklista: 
 

 Har du kontaktat eleven per telefon och bokat in tid och datum för 
besöket? 

 Har du mejlat rekrytering@slu.se och meddelat namn, datum samt vilket 
campus eleven kommer att besöka? 

 Har du informerat din kursledare/föreläsare om att du kommer bli skuggad 
av en student och vilket datum, samt frågat om det är något särskilt du ska 
informera eleven om? (När det gäller säkerhet kring djur och ev. besök på 
UDS el. Lövsta är det extra viktigt att du tar reda på ev. 
säkerhetsbestämmelser som omgärdar detta, kontakta din kurseldare) 

 Har du påmint eleven om besöket några dagar innan? 
 Har du hämtat material inför besöket? 
 Har du fått med de obligatoriska momenten under besöket? 
 Har du gjort din lönerapport? 
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