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STUDENTORGANISASJONEN I BODØ



Formål 

Handlingsplanen er organisasjonens og studentdemokratiets prioriteringer av saker det kommende 

året. Handlingsplanen tar for seg organisasjonens politiske arbeid og organisatoriske mål. Dokumentet 

viser til de sakene som er aktuelle og viktige i perioden, i tråd med studenttingets bestemmelser og 

interne prosesser i organisasjonen. Dette legger likevel ikke begrensninger for at det kan jobbes med 

andre saker som er hensiktsmessig for Studentorganisasjonen i Bodø eller studentene ved Nord 

universitet.  

Prosessen  

I år har studentstyret lagt vekt på å gjennomføre en åpen og demokratisk prosess for å sikre et 

mangfoldig engasjement med flere innspill til handlingsplanen. Studentorganisasjonen har 

gjennomført høringer, diskusjoner og behandlet handlingsplanen på studenttinget etter gjennomgang i 

styret. Forslaget som nå legges frem er med bakgrunn i innspill som har kommet og styrets vurdering 

av dagens situasjon og mål i organisasjonen.  

Satsningsområder 

Vi mener det er viktig å trekke frem noen overordnede hovedområder som skal ha høy prioritet i 

denne perioden. Satsingsområdene er:  

1 En samlet og tydelig studentbevegelse 

2 Kvalitet i utdanningen 

3 Internasjonalisering 

4 Studentvelferd 

5 Styrke organisasjonen  

 

STUDENTORGANISASJONEN I BODØ



En samlet og tydelig studentbevegelse 

For å ivareta formålet til organisasjonen er det helt avgjørende at studentene har en klar og tydelig 

stemme. Informasjon internt og eksternt blir derfor en prioritet. Det er et mål for 

Studentorganisasjonen i Bodø at politiske prosesser og vedtak kommuniseres effektivt. Slik øker 

sannsynligheten for gjennomslag av studentpolitikken.  

 

SOB skal:  

- Arbeide målbevisst og systematisk med å påvirke beslutningstakere i alle ledd 

- Være aktiv og synlig på aktuelle arenaer slik at studentenes viktigste saker fanges opp  

- Kommunisere og informere tydelig om studentenes viktigste saker gjennom relevante kanaler 

Kvalitet i utdanningen  

Høy kvalitet på både utdanningen og forskningen er en forutsetning for et godt studie. SOB mener at 

høyere utdanning skal være av høy kvalitet, internasjonalt orientert, forskningsbasert og 

samfunnsrelevant. Dette skal sikres gjennom målrettede tiltak, bred rekruttering og et trygt og 

inkluderende læringsmiljø. Arbeid for studentenes aktive deltakelse og inkludering i fagmiljøene har 

vært, og skal være, et prioritert område også i perioden som kommer.  

SOB skal:  

- Arbeide for at formidlingskompetanse blir et tellende kriterium for opprykk eller ansettelse 

- Studentombud 

- SOB skal gjennom samarbeide med dekaner/ledere sørge for at studentene får utbytte av 

undervisning, og tilstrekkelig tilbakemelding ved obligatoriske innleveringer.  

- SOB skal arbeide for at studentene får varierte vurderings- og undervisningsformer. 

- SOB skal lytte aktivt til tilbakemeldingene fra studentene og jobbe for at deres ønsker og krav 

imøtekommes.  



Internasjonalisering 

Internasjonalisering er en kilde til samhold, økt samfunnsnytte, nye impulser og kulturell utveksling 

på tvers av landegrenser. Internasjonalisering er ikke et luksusgode eller et overskuddsfenomen, 

men helt nødvendig i en globalisert verden.  

 

SOB skal:  

- Løfte internasjonaliseringsdebatten og sette fokus på at internasjonalisering kan heve utdanningen  

- Sette krav til universitet om å legge til rette for utveksling gjennom studieprogrammene  

- SOB skal arbeide for å ha et velfungerende og forutsigbart system for godkjenning av fag og 

utdanninger tatt i utlandet  

- Tilstrebe et godt samarbeid med internasjonalt kontor, ISU, SAIH og andre relevante aktører  

- God og relevant informasjon skal kommuniseres på norsk/engelsk  

- Bedre integreringen av internasjonale studenter  

- SOB skal arbeide for like muligheter, samt sikre internasjonale studenters rettigheter faglig/sosialt  

- Styrke Fadderperioden i Januar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studentvelferd  

For at studentene skal gjøre det bra, er de nødt til å ha det bra. Derfor mener Studentorganisasjonen 

i Bodø at det er utrolig viktig at vi sammen arbeider for at studentene skal få en best mulig 

studiehverdag.  

 

SOB skal:  

- Arbeide for å sikre gode velferdsordninger for studentene  

- Arbeide for et godt helsetilbud  

- Markedsføre helsekassen  

- Øke tilbudet til helsesøster  

- Styrke studenthuset  

- Sikre et velfungerende velferdsforum 

Styrke organisasjonen  

Organisasjonsutvikling er et langsiktig arbeid som krever kontinuerlig oppmerksomhet. SOB skal 

alltid jobbe for en åpen, inkluderende, synlig og engasjerende organisasjon. Det er også viktig å følge 

opp igangsatte prosjekter som går over flere perioder. I kommende periode er det noen områder som 

bør rettes særlig oppmerksomhet mot. Som konsekvens av økt aktivitet og engasjement nedover i 

organisasjonen, er det viktig at SOB støtter sine medlemmer i deres pågående arbeid med å bygge sine 

organisasjoner.  

Videre er det viktig at SOB arbeider aktivt for inkludering og et mangfold i egen organisasjon som 

gjenspeiler sammensetninger av studentmassen vi representerer. Dermed blir det i kommende periode 

lagt vekt på å skape en god organisasjonskultur.  



SOB skal:  

- Fortsette arbeidet med å styrke kommunikasjonen mellom organisasjonens ulike ledd  

- Identifisere og gjennomføre tiltak med mål at organisasjonen kan drives på en mer profesjonell og 

effektiv måte 

- Ha faste kontortider og være imøtekommende 

- Tilstrebe representasjon på undergrupper og foreningenes årsmøter 

- Være synlige støttespillere gjennom kontinuerlig dialog og oppfølging 

- Fokus på kompetanseheving i organisasjonen 

- Arbeide for en god organisasjonskultur med fokus på tillit, trygghet og trivsel  

 

 

Økonomi 

God økonomistyring er grunnmuren i en effektiv ressursforvaltning og gir grunnlag for å realisere 

organisasjonens ambisjoner. Derfor mener SOB at det blir viktig å arbeide for god oversikt, 

medvirkning og kontroll gjennom gode rutiner i kommende periode.  

 

SOB skal:  

- Gjennomføre kurs  

- Gode rutiner for budsjett, regnskap og økonomistyring  

- Jevnlige dialogmøter mellom økonomiansvarlige  

- Stille tydelig krav om rapportering og resultater til alle som finansieres av organisasjonen.  

- Utarbeide regnskaps- og budsjettmal som kan benyttes av foreningene og undergruppene  

 

 

 

 



Informasjon  

Studentorganisasjonen har mange informasjonskanaler, hovedmålet for denne perioden er at alle 

kanaler skal være oppdaterte til enhver tid. Informasjonskanalene skal kommunisere hva 

organisasjonen arbeider med, gi nyttig informasjon til studentene og gi tilgang til innsyn i 

organisasjonens drift.  

 

SOB skal:  

- Oppdatere alle informasjonskanaler 

- Forbedre informasjonsflyt eksternt og internt  

- Publisere dokumenter og referater hver uke 

- Øke aktiviteten på sosiale medier 

Marked 

Organisasjonen har i dag få eksterne samarbeidspartnere. I perioden vil vi jobbe for å få flere 

samarbeid. Ikke nødvendigvis aktører som bidrar bare til organisasjonen, men også bidra til 

studentvelferd og billigere tjenester og produkter for studenter. Organisasjonen skal ikke inngå avtaler 

som utfordrer studentforeningers samarbeidsavtaler. Dette har som konsekvens at markedet blir noe 

innskrenket. Nye samarbeidspartnere bør bli inkludert i studentenes hverdag i større gra enn tidligere. 

Det skal også jobbes for at samarbeidspartnere har arrangementer eller bidrar til arrangementer i regi 

av studentene. Dette kan både være økonomisk eller med andre ressurser.  

SOB skal:  

- Få to nye samarbeidspartnere  

- Øke sponsormidlene eksternt  

- Aktivt jobbe for bedre studentrabatter og tilbud  



- Følge opp og forvalte samarbeidspartnere på en god måte  

- Øke aktiviteten i Gråsona med eksterne aktører  

 

 


