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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 
• Sørge for at alle internasjonale innvekslingsstudenter studenter får en verdig 

velkomst ved NMBU. I samarbeid med SiT, Fadderuka, ISU, and ESN skal det 
jobbes for økt kommunikasjon, informasjon og integrering ved studiestart. 

• 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, 
og opprettelsen av et nytt fag rundt Scholars at Risk.  

• Det skal arrangeres workshop med Studentsamfunnet og UKA for å dele gode 
inkluderingstiltak som kan benyttes for inkluderende arrangementer, og for å 
bygge en støttende tverrkultur i studentmiljøet.  
 

Miljø 
• Jobbe for å utbedre trafikksituasjonen i Ås, primært campus, med fokus på 

bedret kollektivtrafikk, syklister og trygghet for fotgjengere. 
• 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, og passe på at Miljøhandlingsplanen blir fulgt opp.  
• Arbeide for at SiÅs skal bli mer bærekraftige, med fokus på bedre systemer for 

gjenbruk av møbler. 
 

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

får en verdig akademisk avslutning. 
• Det skal jevnlig arrangeres møter for foreningsledere der man tar opp temaer 

som inkludering, rolleforståelse og ansvar, og legges til rette for 
erfaringsutveksling. 

• Studentdemokratiet skal jobbe for at NMBU beholder mentorordningen, som 
støtter nye studenter utover fadderuken. 



• Studentdemokratiet skal jobbe for et godt fysisk og psykiskhelsetilbud 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 en god to-veis integrering av VET studentene på campus Ås. 
• Studentdemokratiet skal følge opp stillingen Faddergeneral i sin nye form. 
• Utvikle et mandat for bruk av rom UU117, Thorvald og Thora rommet, som 

fellesrom for alle studenter ved NMBU. 
• Arbeide mot ensomhet og utenforskap, ved videreutviklingen av intranett-sider 

for studenter.  
 

Studiekvalitet 
• Studentdemokratiet skal følge opp handlingsplan for universell utforming og 

psykososialt studiemiljø. 
• Det skal jobbes for at en pilot for spesialkurs for tillitsvalgte studenter (tidligere 

AOS234) skal opprettes.  
• Det skal jobbes for merittering av undervisere ved NMBU, og studenter skal være 

representert i arbeidet.  
• Arbeidsutvalget skal jobbe for økt fokus på tverrfaglighet og bærekraft, herunder 

opprettelse av tverrfaglige fellesfag. 
• Det skal utredes et dokument for digitalisering på NMBU. 

 

Studentdemokratiet 
• Arbeidsutvalget skal jobbe for å formalisere og honorere studentrådsledere, 

studentrådsnestledere og også andre utvalg på fakultetsnivå.  
• Jobbe for å forbedre Studentdemokratiet på organisasjonsnivå, slik at man kan få 

økt kontakt mellom klassetillitsvalgte og øvrige ledd i organisasjonen. 
• Det skal arrangeres opplæring av nyvalgte tillitsvalgte etter allmøtene hvert 

semester, i regi av studentrådene. 
• Det skal opprettholdes jevnlig erfaringsutveksling mellom studentrådene, 

inkludert å videreføre forumet, Studentenes Ledergruppe.   
• Arbeidsutvalget 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. 
• Markedsføringen av Studentdemokratiet og Studenttinget skal økes, og det skal 

være fokus på å bygge en felles identitet og merkevare.  



Forskning og innovasjon 
• Synliggjøre forskningsgrupper og fagmiljøene ved NMBU for studenter, primært 

Bærekraftsarenaene. 
• Det skal jobbes med å synliggjøre studentinnovasjonsinfrastrukturer og forbedre 

ressurser for forskning på campus. 
• Arbeidsutvalget skal sette søkelys på økt arbeidslivsrelevans, praksisnære 

utdanninger og studentaktivforskning opp mot relevante råd og utvalg. 

 


