
Vad är Dalarnas studentkår?
Detta är en organisation som är för studenter men också av studenter vid Högskolan Dalarna! 
Studentkåren företräder studenterna i frågor som rör bland annat utbildningsbevakning, 
bevarande av studentinflytande och rättssäkerhet i studierna. Vi arbetar med dessa saker både 
på det lokala planet men också det nationella – i frågor om studenters ekonomi och boende 
till exempel. 
Studentkåren arbetar även aktivt med att skapa studiesociala möjligheter för dig som student, 
så att du ska känna att du har en meningsfull fritid! 
Vi har två kårhus – ett i Falun som ligger mitt i centrum på Åsgatan (Kåre) och sedan 
ett i Borlänge som ligger precis bredvid campus (Tenoren).

Vad kan Dalarnas Studentkår göra för mig?
Vi står på studenternas sida, det är vår uppgift att backa upp dig om du får problem med lärare, 
kurser, tjänstemän eller annat som kan krångla under din studietid. På daglig basis företräder vi 
studenterna på diverse olika möten – för att se till så att studentperspektivet beaktas när beslut 
fattas på Högskolan Dalarna. 
Vi har dessutom en del av verksamheten som är studiesocial, det betyder alltså att vi arrangerar 
fikakvällar, filmkvällar, middagar, resor, pubkvällar osv. 
Vi tillhandahåller även en mängd studentrabatter genom mecenatkortet – så som t.ex. SJ. 

Vad kan jag göra för Dalarnas Studentkår?
Det är studenterna som bygger studentlivet på Högskolan Dalarna! 
Det finns mängder med sätt att engagera dig som student! Det finns sektioner som arbetar med 
att förbättra utbildningarna, men det finns också sektioner som arbetar med att få ett levande 
studentliv. Skulle det inte finnas just den sektionen som du är intresserad av – så hör gärna av dig! 
Det finns garanterat fler än du som är intresserade av just det du är intresserad av. 
Vi har strukturen, du har idén! 

Urval av aktiviteter vi anordnar under året; Introduktionen, After School tre ggr/veckan, 
Clubnight en ggr/månad, Brädspelskvällar, Filmkvällar två ggr/månad, Sittningar en ggr/månad, 
Campusfika två ggr/termin osv. 

 

Kontaktuppgifter
Dalarnas studentkår
Åsgatan 37, 791 71 Falun
www.dalastudent.se

Växel: 023 – 77 71 60
info@dalastudent.se

Studentkårens ordförande
ordforande@dalastudent.se 

Studentombud
studentombud@dalastudent.se  
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Vill du jobba hos en av 
Sveriges mest spännande 
fastighetsägare och
samtidigt bidra till ett 
robust samhälle och en 
säkrare värld?

fortifikationsverket.se/nyttjobb

Välkommen till studentprästerna
Vi finns för dig som är student eller personal på Högskolan Dalarna. 
Du kan vända dig till oss oavsett egen tro eller religionstillhörighet. 

Vänd dig till oss för samtal om livsfrågor, trosföreställningar och/eller 
samtal om personliga förhållanden. Tystnadsplikten är en självklarhet!

Kontakt: kth@du.se eller 023-70 20 92, afd@du.se eller 023-70 20 94
Öppettider och verksamhet: du.se/studenthalsan och
svenskakyrkan.se/falun/studentprasten

Våra utbildningar och vår forskning har en stark
koppling till de företag och den verksamhet som
finns i Dalarna. Ett av våra viktigaste uppdrag är att
se till att utveckla den kunskap och de talanger som
behövs i Dalarna, så att vi även kan fortsätta att
påverka utvecklingen i världen.
 
Forskningen är nerven i vår verksamhet och en förut-
sättning för att våra utbildningar ska hålla hög
kvalitét. Våra forskningsprofiler inkluderar forskare
från flera olika ämnen inom Högskolan, men också
forskare från andra lärosäten såväl i Sverige som
utomlands. Samarbete bedrivs även i hög grad med
näringsliv och offentliga institutioner.
  
Vi har campus både i Falun och Borlänge. 
Dessutom har vi vårt virtuella campus som är 
tillgängligt dygnet runt dvs nätbaserad utbildning.

Välkommen till oss!

Högskolan Dalarna
791 88 Falun
Tel: 023-77 80 00  

www.du.se
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Purpose
Begins with you

Vi på ABB löser några av vår tids största 

globala utmaningar. Det är vår stora 

passion och drivkraft. Hos oss får du 

därför möjligheten att arbeta med 

teknologi som har en positiv inverkan 

på vår värld. Du blir en del av en inter-

nationell, öppen och varm kultur där 

samarbete är nyckeln till framgång.  

En bättre värld? Den börjar med dig.  

Ta reda på mer: abb.se/jobb

falun.se/

HEJ! Vi tror du kommer att gilla
Falun lika mycket som vi gör. Hoppas 
din studietid här blir fantastisk.  

Följ oss gärna på Facebook – det  
händer hela tiden massa spännande  
i Falun som gör din studietid extra 
rolig. Välkommen!

Med passion för undervisning, vård eller 
samhällsbygge - ta första steget till ett 

meningsfullt arbete med möjligheter till en aktiv 
fritid i Mora.

Kontakta oss gärna för fältstudier, praktik, 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och 

examensarbeten under din studietid genom 
personalenheten@mora.se.

Läs mer mer på morakommun.se/jobbaimora

Har du en idé 
du vill utveckla?
Härligt! Kom in och fika 
med oss så bollar vi vidare. 

dalarnasciencepark.se

Brandvarnare 
räddar liv!
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Tryck: Exakta AB
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HUVUDBYGGNAD HYTTAN 

1. HYTTAN Hus A
Ingång Plan 
A1 1 Reception/Heldesk
A2 0 Studentpentry
  Lärosal (A046)
Resten av hus A är under ombyggnad 2019-2020 

2. HYTTAN Hus C
Ingång Plan 
Ljusgården  Skrivsal (C102)
C1, C3 2 Lärosalar (C220, C227, C235,  
  C237, C239)
 2 Löfsjö (C226)
 2 Resursrum (C206)
 2 Studentkåren (C217)
 3 Datasal (C317)

 3 Lärosalar (C313, C319, C327, C335, 
  C337, C339)
C2 1 Teknisk service
  Studentservice: Antagning,  
  Examenshandläggare,  
  Internationell handläggare
  Nils Holgersson (C143)

3. HYTTAN Hus D
Ingång Plan
 1 Vaktmästeri och Repro
D2 1 IT-support
  Emma Zorn (D150)
D3 2 NGL-support
  Karin Larsson (D250)
  Kersti Larsson (D251)

4. HYTTAN Hus E
Ingång Plan
E1 1 Studentservice: Studieadministratörer,  
  Studievägledning, 
  Studenthälsan, Tentamenssamordnare 
  Karl Lärka (E135)
E3 1 Pelle Snygg (E169)
E2 2 Jerusalem (E205)
Ljusgården  Föreläsningssalar FÖ1-FÖ3 (E151-E153)

5. HYTTAN Hus F
Ingång Plan
F 1-2 Föreläsningssal FÖ4 (F134), FÖ5 (F135), 
   FÖ6 (F106)
 1 Gässlingen (F153) 
  Herr Arne (F154) 
  Majorskan (F155)

6. BIBLIOTEK
Ingång Nivå
 0 Lärosal Bologna
  Grupprum 1-2: Kunming, Sydney 
 1 Café Meli 
  Tyst läsrum: Thunder Bay
  Grupprum 3-10: Stellenbosch,  
  Santiago, St Petersburg, Limerick,  
  Cadiz, Istanbul, Hargeisa, Bamberg
  2 Tyst läsrum: Osaka
  AV-rum: Elverum, Åbo,
  Grupprum 11-17: Riga, Lyon,  
  Krakow, Bukarest, Bratislava,  
  Tallin, Klaipeda
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Entré

7. SPRÅKHUSET Hus G
 Plan 
 1 Litteratur (G123)
  Lingvistik (G124)
 2 Didaktik (G226)

8. LUGNETKYRKAN Hus L
Ingång Plan
 1 Lärosal (L101)
  L-studio
 2 Lärosal (L201-L202)
 

9. MILAN Hus T
Ingång Plan
 1 Studentlab Liivi (T164) 
 2 Storgården (T252)

10. PAVILJONGEN Hus P
Ingång Plan
 1 Lärosalar P1, P2, P3

11. SMEDJAN Hus S
Ingång Plan
 1 Valborg (S1241)
  Selma (S180)
 2 Mårbacka (S268)
  Kavaljeren (S280)
  3 Sophie (S3245)

12. MEDIEHUSET Hus M
          Biografen (M2015)
        Hjort Anders (M1051)
        Körkarlen  (M2011)
        Svarta havet (M2002)

13. LAVEN

14. Godsmottagning

15. Restauranger  
     
16. Friidrottshall

17. Parkering  
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