TOABLADET

SKITVIKTIG INFORMATION

Sveriges Förenade Studentkårer (SFS)
Fullmäktigesammanträde 27/4-29/4 i Gävle
Mellan den 27/4 och den 29/4 hölls SFS
fullmäktige i Gävle. Vi hade en delegation
på plats och var med och diskuterade
studentinflytande på nationell nivå med
de andra studentkårerna i Sverige.
Bland annat beslutades det att kommande
fokusfråga kommer vara Studenters
Psykosociala Hälsa och arbetsmiljö.
Vi tackar för en intressant och lärorik
helg och ser fram emot att följa arbetet i
framtiden!
Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar
vi gärna!

Utbildningsärenden
Funderingar kring din utbildning?
Kontakta våra utbildningssamordnare på
UU@sib.hb.se så stöttar vi dig.

Vill du veta mer?
www.studentkareniboras.se
/studentkareniboras

Öppet varje fredag från 20:00 till sent!

Hitta oss på Facebook för att se vad som händer!

/thekarner
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Do you want this information in english?
Every other Toablad is printed in english!
Check the toilet next to you or our website!
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Sveriges Förenade Studentkårer (SFS)
Fullmäktigesammanträde 27/4-29/4 i Gävle
Between the 27th and den 29th of April the
SFS council gathered in Gävle. We sent a
delegation to discuss national matters for
students together with the other Student
Unions in Sweden.
The next area which will be the focus
for national attention is the psychosocial
work enivronment for students. We look
forwartd to follow the work.
If you want to know more about the
gathering, feel free to contact us and we
will tell you more!

Educational problem?
Questions about your education?
Contact out educational coordinators via
UU@sib.hb.se and we will support you.

Want to know more?
www.studentkareniboras.se
/studentkareniboras

Open every Friday from 20:00 until Late!
Find us on Facebook to see what’s going on!
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Vill du ha denna informationen på svenska?
Vartannat toablad trycks på svenska!
Titta på toaletten brevid eller på vår hemsida!

