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1. Rektorskaffe 

2. Julkalender  

3. Julfest 11.12 

4. Tentarkivet 

 

1. Rektorskaffe 
Dags att samla in frågor till rektorskaffe! Styrelsen har traditionsenligt träffat högskolans 

ledning 1-2 gånger per termin. Det är då som vi har möjlighet att fråga knepiga frågor av 

bland annat vår rektor. Det här är ett sätt att påverka och föra fram våra tankar och idéer. Har 

du frågor du vill få svar på? Ställ dom i formuläret: https://forms.gle/2gqsrT6JpQ6Lx1L59  

 

2. Julkalender  

Stay tuned för årets julkalender. Inom kort 

kommer det att dyka upp en omröstning på 

Facebook där du har chansen att välja 

vilken julkalender vi ser på i år.  

 

Evenemanget publiceras på Facebook 

imorgon, tisdag 1.12. Sätt going direkt! Du 

vill inte missa årets julkalender. Delvis för 

att vem vill inte se på en klassisk 

julkalender och delvis för att det utlovas lite andra överraskningar i år.  

 

3. Julfest 11.12 

Äntligen är det dags för StudOrgs julfest! I år kommer julfesten ordnas på distans via Zoom 

fredagen den 11 december. Coccarna börjar kl. 18.30 och själva sitsen drar igång kl. 19.00.  

 

https://forms.gle/2gqsrT6JpQ6Lx1L59


Anmälan kommer att publiceras i 

evenemanget och öppnar onsdagen 2.12 kl. 

12.00 och stänger torsdagen den 10.12 kl. 

23.59. I anmälan är det möjligt att önska 

virtuellt bordssällskap, meddela ifall ni 

sitsar tillsammans med någon annan i 

samma utrymme.  

 

Så duka upp med din favorit julmat och fyll 

på glasen så ses vi på Zoom!  

 

Vad? StudOrgs julfest 

Var? på Zoom 

När? 11.12, coccarna börjar kl. 18.30, sitsen kl. 19.00  

 

Evenemanget hittas här: 

https://www.facebook.com/events/386011339376953  

 

4. Tentarkivet 

Andra perioden börjar så småningom ta slut. Men en 

sak som man inte vill att tar slut är tentarkivet. Kom 

ihåg att skicka in era tenter!  

Så här får du din tent till webbarkivet: 

- Skriv vilken kurs det gäller och kursentent 

frågorna i ett nytt dokument. 

- Skicka in dokumentet till 

tentarkivet.studorg@gmail.com. Se till att 

kursens namn framgår av bilden eller filnamnet.  

 

Tentarkivet hittas på Studorgs hemsida: www.studorg.org  

 

https://www.facebook.com/events/386011339376953
http://www.studorg.org/
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