Studentteam
Hej! Vill du också vara en del av Örebro Kårhus och engagera dig mer för att skapa ett mer hållbart
och aktivt studentliv? Här är allt du behöver veta för att bli en del av ett Studentteam!

Vad är Studentteam?
Från och med VT20 (efter introduktionen) kommer alla pass på schemat för Timebeer,
Fredagsklubben, övriga kvällsevenemang och sittningar att täckas av studentteam istället för att du
individuellt skriver upp dig på schemat. Istället för att söka personal till varje pass kommer vi att
samarbeta närmare med engagerade kårmedlemmar för att fylla platserna i studentteamen så att
vi på Örebro Universitet tillsammans kan driva vårt Kårhus och erbjuda det bästa studentlivet!
Från varje sektion finns det två ambassadörer för Örebro Kårhus som kommer att rekrytera
kårmedlemmar till studentteamen, samt finnas som kontakt mellan sektioner och Kårhuset. De
kommer även att vara länken mellan övriga delar av Kårhuset och studentteamen, då de kommer
att inneha rollen som gruppledare.

Genomförande
Inför terminerna skriver gruppledare av studentteamen upp sig på specifika pass som deras team
ska jobba. De pass som innefattas är Timebeer, nattklubbar, övriga kvällsevenemang och sittningar
som hålls under terminen.
Ett team har några pass varje månad, men hela teamet kommer aldrig att jobba samtidigt för
att ingen ska behöva jobba för ofta. Du kommer alltså inte behöva vara tillgänglig för jobb varje
månad utan du ska jobba 3-5 pass under hela terminen, beroende på hur många ni är i ert team.
Om ett team inte klarar av att fylla sina pass får de andra teamen hjälpa till och då kan
medlemmar från andra team få övriga personliga förmåner.

Hur bildas ett Studentteam?
Du kanske redan har ett gäng vänner du tycker om att jobba tillsammans med på Kåren? Perfekt,
ni kan självklart vara en del av samma Studentteam även om alla inte tillhör samma sektion. Har
du ingen att söka tillsammans med? Det är inga problem heller för vi lovar att alla våra team kommer skapa en grym sammanhållning!
Anmälan till studentteamen kommer göras online (teams.orebrokarhus.se) men våra ambassadörer kommer synas hos sina respektive sektioner för att förklara hur studentteamen kommer
att fungera samt svara på alla frågor ni kan tänkas ha. Vi kommer sedan att dela in alla sökande i
teamen dels utifrån kompisönskemål och dels utifrån vilken sektion du tillhör.

Kriterier
- Det kommer att finnas totalt 6 stycken lika stora Studentteam med plats för
max 35 medlemmar, därefter är det kö till studentteamen.
- Genomsnittligt kommer du som medlem i ett studentteam att jobba
3-5 pass per termin, beroende på att hur många ni är i ert team.
- Du behöver ingen tidigare erfarenhet för att vara med i ett studentteam
och jobba på Kåren.

Förmåner för studentteammedlemmar
Förmånerna för medlemmar i studentteam är både enskilda och gemensamma. Vid inträde i ett
studentteam får du genast tillgång till följande förmåner och dessa gäller under hela perioden du
är medlem i studentteamet, för att kunna använda dem krävs ett konto i appen
Örebro Kårhus:
- Köföreträde för dig själv till TB och nattklubb under ordinarie verksamhet.
- Rabatterad mat på TB.
- Gratis kaffe och te på Kårhuset under Kaféts öppettider.

Gruppförmåner
Gruppförmåner får alla medlemmar av teamen ta del av. Vi utgår ifrån att teamet fyller alla sina
pass och därmed kommer att ta del av samtliga gruppförmåner som listas nedan. Skulle ett team
misslyckas med att fylla sina pass förloras först gruppförmån 4, sedan 3 osv.
1. (Sker under Maj)
Inbjudan till personalfest i sluten av terminen.
Inbjudan till personal-OS i början av maj.
2. (Sker två gånger per termin under Februari och April)
Pubkväll med teamet på en vardagskväll på Örebro Kårhus. Musikquiz, karaoke, personalpriser
på mat och dryck. Möjlighet att köra även andra aktiviteter/tävlingar under kvällen. Dessa kvällar
erbjuds till två-tre team samtidigt.
3. (Sker under Mars)
En sittning på en lördag på Örebro Kårhus. Kvällen avslutas med köföreträde/gratis inträde till
någon av nattklubbarna i stan. Dessa kvällar är till tre grupper samtidigt.
4. (Sker under Maj)
En teambuildingaktivitet på t.ex Pitchers, Prison Island, Sörbybacken eller Gustavsvik. En sådan
aktivitet per grupp.

Engångsförmåner
Jobbar du någon gång ett pass utanför ditt team eller bara vill jobba ett pass på kåren utan att ha
gått med i ett team så får du fortfarande ta del av förmåner. Detta gäller såklart även på kafépassen.
Tillhör du inte ett team så får du förmåner utifrån den nuvarande förmånstrappan. Tillhör du ett
team och jobbar utanför dina teampass så får du varje gång välja mellan olika engångsförmåner,
däribland finns det 1+1 fribiljett till Timebeer eller nattklubb.

