Handlingsplan 2020
Vedtatt ved Studentting 6 11.11.2019

Dette er handlingsplanen for studentdemokratiet. Den er vedtatt av Studentting og sier hva det
er ønskelig at organisasjonen prioriterer å gjøre det kommende året. Det legges til grunn at det
hele tiden gjøres fortløpende vurderinger og det er forståelse for at både behov kan endres og
at uforutsette ting kan oppstå. I tillegg til tiltakene i handlingsplanen må det sikres daglig drift
av studentdemokratiet. I årsrapporten til Arbeidsutvalget skal det kommenteres de ulike
punktene i handlingsplanen slik at studentting er orientert om hvor prosessen er og hvilke
vurderinger som er gjort. Handlingsplanen skal ikke inneholde politikk, men tiltak for å få
gjennomslag for Studenttingets politikk.
Handlingsplanen er knyttet opp mot langtidsstrategien som gjelder fra 2017-2020.

1. Studiekvalitet
1.1

Arbeide for at ny emne-evaluering og bruk av emnerapporter kommuniseres godt ut
til tillitsvalgte og studenter.

1.2

Bidra til utforming av en felles ruspolitikk for ansatte og studenter.

1.3

Bidra til utforming av ny handlingsplan for universell utforming og psykososialt
studiemiljø 2019-2025

2. Studentvelferd
2.1

Sette ned en komite som til høsten 2020 legger fram et forslag til ny ordning for
fordeling av velferdsmidler. Ordningen skal gjøre søknadsprosessen mer effektiv,
forutsigbar og rettferdig. Arbeidsutvalget setter ned komiteen og vedtar mandat.

2.2

Arbeidsutvalget skal jobbe opp mot fylkeskommune og kommune for bedret
kollektivtilbud for studenter i Viken. Dette gjelder både buss- og togtilbud.

2.3

Det skal arrangeres et møte for alle foreningsledere der man tar opp temaer som
inkludering, rolleforståelse og ansvar.

2.4

Demonstrere dersom det arrangeres diskriminerende eller rasistiske arrangementer i
Ås eller på Campus.

3. Studentdemokratiet
3.1

Det skal arrangeres minimum et seminar hvert semester. Avspark-konferanse i
jan/feb og høstkonferanse for tillitsvalgte i sept/okt.

3.2

Det skal arrangeres seminar med opplæring av nyvalgte tillitsvalgte etter allmøte vår
og høst, i tillegg til et eget seminar for nye ledere og nestledere av Studentrådene.

3.3

Det skal jevnlig arrangeres et seminar for studenter som sitter i Universitetsstyret og
Fakultetsstyrene.

3.4

Under Studentvalget hvert semester skal det gjennomføres en
markedsføringskampanje med mål om å få flest mulig studenter til å benytte
stemmeretten.

3.5

Arbeidsutvalget skal svare på relevante høringer som berører Universitets- og
høyskolesektoren.

3.6

Arbeidsutvalget skal samarbeide med andre studentdemokrati om nasjonale
studentpolitiske saker.

3.7

Studentdemokratiet ved NMBU skal ta i bruk en lavterskel kommunikasjonsplattform
for bedre kommunikasjon mellom tillitsvalgte og på tvers av organisasjoner

3.8

Lage en plan og starte arbeidet for at Studentting skal få etablert politiske
dokumenter eller plattformer innen områder det er behov for politikk på.

3.9

Arrangere en kampanje på Campus i August for å synliggjøre Studentdemokratiet for
nye studenter.

3.10

Det skal arrangeres et lavterskel sosialt arrangement for tillitsvalgte i tilknytning til
hvert Studentting.

4. Miljø
4.1

Jobbe for å utbedre sykkeltilbudet i Ås, blant annet ved opprettelse av sykkelvei
mellom Campus og Ås sentrum, tilrettelegge for sikker oppstillingsplass til sykler og
sikre tilstrekkelig graderobetilgang på Campus.

4.2

Arbeidsutvalget skal nedsette en komite som skal jobbe med, og følge opp arbeidet
med bærekraft ved NMBU.

4.3

Studentdemokratiet skal utfordre rektor til å stille på utspørring om klimanøytralt
NMBU for alle studenter og ansatte.

5. Internasjonalisering
5.1

Synliggjøre problemer og terskler internasjonale studenter møter.

5.2

Forbedre dagens tilbud av språkkurs for internasjonale studenter.

6. NMBU
6.1

Arbeidsutvalget skal jobbe for at spesialkurset for tillitsvalgte studenter (tidligere
AOS234) skal gjenopprettes.

6.2

Arbeidsutvalget skal være bidragsytere for at alle studenter som fullfører en grad ved
NMBU får en verdig akademisk avslutning.

