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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, handlingsplanen bør ses 

i tråd med gjeldene studentpolitiske plattform. 

 

Satsningsområder 

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

prioritet i denne perioden.  

Satsingsområdene for styreperioden 2020/2021 er: 

1) En samlet og tydelig studentbevegelse  

2) Studentvelferd  

3) Samhandling med eksterne aktører  

4) Studiekvalitet og studenttrivsel  

5) Internasjonalisering  

6) Nettside, sosiale medier og synliggjøring  
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1 En samlet og tydelig studentbevegelse  

For å ivareta formålet til organisasjonen er det avgjørende at studentene har en klar og 
tydelig stemme. Erfaringsdeling internt og effektiv kommunikasjon eksternt blir derfor en 
prioritet. Man er student i en relativt kort periode og studentdemokratiet vil naturlig være 
kjennetegnet av høy utskiftning, man må derfor være dimensjonert til å håndtere denne 
utfordringen. SOB er bevisst på dette og ønsker å videreutvikle gjennom å styrke 
grunnmuren og kompetansen i organisasjonen dette året.  

Studentorganisasjonen i Bodø skal: 

- Utforme en studentpolitisk plattform og implementere den i organisasjonens virke. 
- Være aktiv i aktuelle arenaer med mål om å effektivt kommunisere vår politikk og 

synspunkter 
- Ha fokus på kompetanseheving av tillitsvalgte i organisasjonen gjennom kursing og 

erfaringsdeling  
- Sørge for at alle studenter har mulighet til å delta i organisert studentaktivitet  
- Arbeide for en god organisasjonskultur med fokus på tillit, trygghet og trivsel 
- Øke valgoppslutningen til råd, utvalg og styrer 
- Iverksette prosjektet med å samlokalisere studentforeningene/SOB 

 

 

 

2 Studentvelferd  

For at studentene skal prestere godt, må de ha det godt. Derfor mener Studentorganisasjonen 
i Bodø at vi må fortsette å sikre og styrke velferden til våre studenter. 

Studentorganisasjonen i Bodø skal: 

- Være aktivt involvert i utformingen av Studentinords nye strategi 
- Være en pådriver for et bedre helsetilbud for studentene 
- Sørge for godt samarbeid med Samfunnet i Bodø og at det legges til rette for vekst 
- Etablere et velferdsforum for økt samhandling mellom studentforeningene og SOB 
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3 Samhandling med eksterne aktører  

Universitetene er den viktigste kilden til kvalifisert arbeidskraft og demografisk vekst, Dette 
gjør studenter og studentorganisasjonen til en attraktiv målgruppe for samfunns- og 
næringsliv. Med 6000 studenter i ryggen er SOB en attraktiv organisasjon for eksterne aktører. 
SOB må bruke denne posisjonen til å styrke organisasjonens relevans og bedre studentenes 
forutsetninger, i og etter utdanning.   

 

Studentorganisasjonen i Bodø skal: 

- Videreutvikle og følge opp dagens eksisterende avtaler med eksterne aktører 
- Være en pådriver for etablereringen av Bodø studentråd 
- Jobbe for å koble sentrum og universitet tettere med mål om å gjøre Bodø by mer 

attraktiv for studentene 
- Synliggjøre eksisterende studenttilbud 

 

 

 

4 Studiekvalitet og studietrivsel  

Studenters oppfattelse og erfaring i studiesammenheng er utslagsgivende for om studenten 
trives og fullfører utdanningen. Det er viktig for SOB å gjøre denne opplevelsen så god som 
mulig. I dette året er man nødt til å gjøre nødvendige «corona-tilpasninger» men man må ikke 
miste syne av den helhetlige studiekvaliteten. 

Studentorganisasjonen i Bodø skal: 

- Være en pådriver for at tillitsvalgtordningen etablerer seg ved universitetet og blir en 
naturlig del av kvalitetssikringssystemet (KSS). 

- Være en sentral bidragsyter i utformingen og iverksettingen av mentorordningen ved 
Nord universitet 

- Etablere et studiekvalitetsforum for økt samhandling mellom studentforeningene og 
SOB 

- Arbeide for at digital undervisning ikke går på bekostning av læringsutbytte 
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5 Internasjonalisering  

Internasjonalisering er en kilde til økt samhold, samfunnsnytte, nye impulser og kulturell 
utveksling på tvers av landegrenser. Med den kommende stortingsmeldingen om 
internasjonal studentmobilitet vil internasjonalisering bli ekstra relevant i denne 
styreperioden.  

Studentorganisasjonen i Bodø skal: 

- Sette krav til universitetet om å forenkle utvekslingsmuligheter gjennom definerte 
mobilitetsvinduer med 30 frie studiepoeng ved gradsgivende utdanninger og flere 
utviklingspakker med forhåndsgodkjente fag   

- Være en pådriver for å skape en kultur for utveksling og internasjonalisering ved 
Nord universitet, samt påse at de som ikke drar på utveksling fremdeles har 
internasjonalisering som læringsutbytte.  

- Opprettholde og videreutvikle samarbeidet med internasjonalt kontor, ISU, 
internasjonalt utvalg og andre relevante aktører.  

 

 

 

6 Nettside, sosiale medier og synliggjøring  

Informasjonskanalene våre skal kommunisere hva organisasjonen arbeider med, gi nyttig 

informasjon til studentene og gi innsyn i organisasjonens drift.  

Studentorganisasjonen i Bodø skal: 

- Øke rekkevidden på sosiale medier  
- Skape mer egenprodusert grafisk innhold 
- Finne best mulig løsning for utforming og plassering av nettsiden 
- Være en bidragsyter i kommunikasjonsstrategien til Nord 

 

 


