
Handlingsplan 2021 
Vedtatt på Studentting 6, 09.11.2020 

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 2021-

2023 

 

Internasjonalisering 
• Synliggjøre problemer og terskler internasjonale studenter møter.  

• Jobbe for at det skal gjenopprettes norskkurs for internasjonale studenter.  

• Jobbe for at fremmedspråklige internasjonale studenter skal inkluderes i alle råd og utvalg 

ved NMBU.  

• Samarbeide med SAIH om kampanje for å synliggjøre internasjonale problemer. 

Miljø 
• Arbeidsutvalget skal jobbe opp mot fylkeskommune og kommune for bedret kollektivtilbud 

for studenter ved NMBU. 

• Jobbe for å utbedre sykkeltilbudet i Ås ved opprettelse av sykkelvei langs Drøbaksveien. 

• Studentdemokratiet skal utfordre rektor til å stille på utspørring om klimanøytralt NMBU for 

alle studenter og ansatte.  

• Være synlige og bidragsytende i spørsmål som omhandler NMBU som bærekraftsuniversitet. 

• Studentdemokratiet skal jobbe for fortau og fotgjengerfelt der studenter ferdes i trafikken. 

Studentlivet 
• Det skal jevnlig arrangeres møter for foreningsledere der man tar opp tema som inkludering, 

rolleforståelse og ansvar, og legges til rette for erfaringsutveksling. 

• Arbeidsutvalget skal jobbe for at alle studenter som fullfører en grad ved NMBU får en 

verdig akademisk avslutning. 

• Studentdemokratiet skal jobbe for at NMBU skal få en velfungerende mentorordning, som 

støtter nye studenter utover fadderuken. 

• Studentdemokratiet skal jobbe for et godt helsetilbud til alle studenter i Ås.  

• I samarbeid med SiÅs jobbe for at studentene får bedre forståelse for hva SiÅs er, hva de 

gjør og hvordan de er organisert.  



• Jobbe for å sikre en trygg og og forflytting av veterinærene til Ås 

• Student demokratiet skal jobbe for at stillingen som Faddergeneral skal bli honorert og få en 

mer formell form. 

Studiekvalitet 
• Studentene skal bidra til utforming av ny handlingsplan for universell utforming og 

psykososialt studiemiljø. 

• Det skal jobbes for at et spesialkurs for tillitsvalgte studenter (tidligere AOS234) skal være 

tilgjengelig.  

• Det skal jobbes for merittering av undervisere ved NMBU, og studenter skal være 

representert i arbeidet.  

• Arbeidsutvalget skal jobbe for økt fokus på tverrfaglighet, herunder opprettelse av 

tverrfaglig fellesfag. 

Studentdemokratiet 
• Det skal arrangeres opplæring av nyvalgte tillitsvalgte etter allmøtene hvert semester, i regi 

av studentrådene. 

• Jobbe for økt kontakt mellom klassetillitsvalgte og øvrige ledd i organisasjonen. 

• Det skal legges til rette for jevnlig erfaringsutveksling mellom studentrådene. 

• AU skal arrangere jevnlige seminarer med studenter i Universitetsstyret og i 

Fakultetsstyrene. 

• Under Studentvalget hvert semester skal det gjennomføres en markedsføringskampanje 

med mål om å få flest mulig studenter til å benytte stemmeretten.  

• Arbeidsutvalget skal samarbeide med andre studentdemokrati om nasjonale 

studentpolitiske saker.  

• Arbeidsutvalget skal svare på relevante høringer som berører Universitets- og 

høyskolesektoren. 

• Studenttinget og studentrådene skal være representert der studentene er, og delta på 

relevante arrangementer i regi av Samfunnet og Fadderuka, som debatter og rebus. 

• Det skal jevnlig arrangeres sosiale arrangementer for Studenttinget.  

 


