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PM för ST-dagar och basgruppsansvar
Södra Älvsborg
Inför och under ST-dag:
 Anmäla närvaro (eller frånvaro och orsak) senast en vecka innan på STForum. Tips: anmäl hela säsongen och avboka sen Vb.
 Har Du glömt anmäla eller gör en sen avbokning måste du kontakta Mikael
Carlsson (mikael.carlsson@vgregion.se) på morgonen.
 Häng ytterkläder på övre plan.
 Jobbar du deltid är det önskvärt att du lägger ditt schema så att du i mesta
möjliga mån kan delta i ST-dagarna fullt ut och kompensera annan dag.
 Närvarolista går runt kl 15 – måste du gå tidigare får du prata med din SR.
 Intyg på deltagande kommer att lämnas för kalenderår.

Ansvarig basgrupp:
 Kontakta föreläsare och gör upp om program, hänvisa till studierektorerna om
frågor kring arvode uppkommer. Läkare från våra närsjukhus kräver oftast
inget arvode. Ta reda på om föreläsaren önskar lunch.
 Lägg förslag på dagsschema minst två veckor före ST-dagen och stäm av
med studierektorerna hur mycket tid som behövs för SR-info.
 Stäm av utrustning och övriga praktiska detaljer med Mikael Carlsson.










PRAKTISKT:
Utse deltagare från basgruppen som kommer redan klockan 8 för att hjälpa till
med lokalen och fixa kaffe mm. Övriga stannar efter ST-dagen och hjälper till
att städa av och diska, återställa lokalen, stänga fönster, släcka lampor samt
ta ut soporna.
Arrangera stolarna utan bord på morgonen och återställ borden innan ni går
hem.
Se till att ”skrivplattor”, anteckningspapper och utlåningspennor finns på plats.
Koka 4 kannor kaffe före och sätt på två nya kannor efter samlingen.
Hämta frallor och mjölk på La Gare (Mikael beställer)
Sätt på tevatten och se till att vi har tepåsar till hands av olika sort.
Vid lunch samla in alla koppar och sätt på diskmaskinen på snabbprogram (45
min). Förbered kaffe och tevatten eftermiddagen, samt hämta frukt på La Gare
och lägg upp i skålar.
Föreläsarpresenter tillhandahålls av Studierektorsenheten.
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