SOB

Forslag til handlingsplan 2019/2020

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 studentorganisasjonen tatt utgangspunkt i fjorårets handlingsplan som vi ønsker å videreføre,
samt lagt ved punkter som omhandler engasjement og styrking av undergrupper, forening og
tilhørende organisasjoner. Handlingsplanen er blitt drøftet på styremøtet til studentorganisasjonen og
lagt frem på studentting 1. Planen er delt opp slik at hvert styremedlem har sitt eget kapittel med sine
mål å nå i løpet av perioden. Det er allikevel styret i fellesskap som har ansvar for at
handlingsplanen blir fulgt opp og at målene blir nådd. Handlingsplanen vil bli revidert på første
studentting etter nyttår. Dette for å tilpasse handlingsplanen etter vedtatt og gjennomført politikk
under høstsemesteret.

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 Styrke engasjementet hos studentene
3 Internasjonalisering
4 Studentvelferd
5 Styrke og synliggjøre organisasjonen
6 Informasjon
7 Styrke studentkvaliteten på campus
8 Øke samhandling med eksterne aktører

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
- Oppfordre universitetet, Studentinord og andre institusjoner om å delta på studenttinget og
andre arenaer hvor studentenes stemme skal høres
- 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

Styrke engasjementet hos studentene
Styret i studentorganisasjonen i Bodø ser på studentenes engasjement på universitetet som svært
avgjørende for en best mulig studiehverdag for studentene ved Nord universitet, studiested Bodø.
Engasjementet må styrkes for å få flere studenter involvert i avgjørelser som blir tatt,
kommunikasjon med universitetet og øvrige institusjoner, og for å opprettholde de gode tilbudene
som tilbys av studenter.

SOB skal:
- Gjøre studentene oppmerksom på hva engasjement blant studenter fører til
- Synliggjøre aktivitet som blir gjort blant studenter for å gjøre det attraktivt å engasjere seg
- Sørge for at alle foreninger, undergrupper, og tilhørende organisasjoner har et sted å arbeide
- Jobbe for at valgprosessene i organisasjonen blir optimaliserte
- Gjennomføre arrangementer med mål om å skape økt engasjement
- Sørge for at alle studenter har mulighet til å arbeide med engasjement gjennom politisk vindu

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 og engelsk
- Bedre integreringen av internasjonale studenter gjennom og blant annet styrke
Fadderperioden i januar
- SOB skal arbeide for like muligheter, samt sikre internasjonale studenters
rettigheter faglig/sosialt

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
- Sørge for godt samarbeid med Samfunnet i Bodø
- Oppmuntre til flere alkoholnøytrale arrangementer

Styrke og synliggjøre organisasjonen
Organisasjonsutvikling er et langsiktig arbeid som krever kontinuerlig oppmerksomhet. SOB skal
alltid jobbe for en åpen, inkluderende, synlig og engasjerende organisasjon. Målet bør være at alle
studenter ved Nord universitet, studiested Bodø vet hvem SOB er, hvor vi holder til og hva vi
arbeider mot. Det er også viktig å følge opp og igangsatte prosjekter som går over flere perioder. I
kommende periode er det noen områder som bør rettes særlig oppmerksomhet mot. Som følge 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. I kommende periode ser vi
det på som svært viktig at SOB er tilgjengelig for studenter, foreninger, undergrupper og
tilknyttede organisasjoner til enhver tid. Det er også viktig at det blir opprettholdt en kultur hvor
noen fra studentorganisasjonen er tilgjengelig ved våre kontorlokaler så mye som mulig

SOB skal:
- Arbeide målbevisst og systematisk med å informere og inkludere beslutningsdeltakere i alle ledd
innad på universitetet
- Fortsette arbeidet med å styrke kommunikasjonen mellom organisasjonen og eksterne ledd
- Identifisere og gjennomføre tiltak med mål at organisasjonen kan drives på en profesjonell og
effektiv måte
- Ha faste kontortider på SOB-kontoret
- Tilstrebe representasjon på undergrupper og foreningenes årsmøter, samt være synlige
støttespillere gjennom kontinuerlig dialog og oppfølging
- Fokus på kompetanseheving av tillitsvalgte i organisasjonen
- Arbeide for en god organisasjonskultur med fokus på tillit, trygghet og trivsel
- Tilstrebe å delta på studentforeningenes arrangementer

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 innsyn i organisasjonens
drift.

SOB skal:
- Jevnlig oppdatere alle informasjonskanaler
- Forbedre informasjonsflyt eksternt og internt
- Publisere dokumenter og referater fortløpende
- Øke aktiviteten på sosiale medier

Styrke studiekvaliteten på campus
SOB skal være studentenes talerør til universitetet også når det gjelder studiekvalitet og andre saker
av studiefaglig karakter. Universitetet scorer lavt på studiebarometeret, og det er derfor viktig at
SOB er en tydelig stemme for å bedre denne. Det er derfor et ønske at vi bruker ressurser på å bedre
situasjonen, gjennom å undersøke hvordan studentene opplever studiekvaliteten og
medvirkningsgraden, samt hva man kan gjøre for å forbedre denne.

SOB skal:
-

Sørge for at det fysiske læringsmiljøet på universitetet tilfredsstiller studentenes behov, samt
følge opp eventuelle mangler

-

Kvaliteten på forelesningene bedres

-

Følge opp at fakultetene gjennomfører evalueringer, og at tilbakemeldingene blir bruk til å
bedre kvaliteten på studietilbudet

Øke samhandling med eksterne aktører
Fremtiden er helt avhengig av gode studenter, noe samfunnet for øvrig også er veldig klar over. Dette
gjør studenter og studentorganisasjonen til en attraktiv målgruppe for samfunnet og næringslivet. Med
tilgangen til 6000 studenter er SOB derfor en attraktiv organisasjon for eksterne aktører. SOB må
bruke denne posisjonen til å styrke studenters tilbud i nærmiljøet, men også styrke organisasjonen.

SOB skal:
-

Videreutvikle og følge opp dagens eksisterende avtaler med eksterne aktører

-

Være aktive på å profilere organisasjonen utad

-

Jobbe for å få nye samarbeidspartnere

-

Jobbe for bedre studenttilbud

-

Gjøre universitetet til en enda mer attraktiv arena å stå på stand

Bidra til å styrke de ulike studentforeningene
Studentene er automatisk medlem av studentforeningene som tilhører de ulike fakultetene ved Nord
universitet, studiested Bodø. Studentforeningene er bindeleddet mellom studentene og de ulike
fakultetene, og blir derfor studentenes nærmeste kontaktpersoner. Studentorganisasjonen i Bodø ser
derfor på studentforeningene som svært viktige for studentene og ønsker å jobbe for at de engasjerte
i de ulike foreningene skal ha best mulig forutsetninger, samt tilrettelegge for velfungerende
foreninger.

SOB skal:
- Ha regelmessige møter med foreningene gjennom blant annet ledermøter
- Jobbe for bedre kontorfasiliteter for foreninger, undergrupper og organisasjoner
- Være tilgjengelig og behjelpelig for foreningene til enhver tid
- Holde foreningene oppdatert om relevant informasjon til enhver tid

