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Dette er handlingsplanen for Studentdemokratiet ved NMBU, som er vedtatt av Studenttinget og 
skal være ledende for hva organisasjonen prioriterer å jobbe med det kommende året. Det 
legges til grunn at det hele tiden gjøres fortløpende vurderinger, med forståelse for at behov kan 
endres og uforutsette situasjoner kan oppstå. I tillegg til tiltakene i denne handlingsplanen, skal 
også den daglige driften av Studentdemokratiet sikres. I Studenttingets Arbeidsutvalgs 
årsrapport skal det redegjøres for hvor hvert handlingsplanspunkt ligger i 
gjennomføringsprosessen, og hvilke vurderinger som har blitt gjort. Handlingsplanen er i sin 
helhet knyttet opp mot Studentdemokratiets Langtidsstrategi for 2021-2023. 
 

Internasjonalisering og likestilling 
• Sørge for at alle internasjonale studenter får en verdig velkomst ved NMBU. I samarbeid 

med SiT, Fadderuka, ISU, and ESN skal det jobbes for en god gjennomføring av 

Introduction Week, og at alle internasjonale studenter inkluderes i Fadderuka. 

• Kartlegge hvilke råd og utvalg (på universitets- og fakultetsnivå) som er villige til å ha 

møter på engelsk ved behov i dag. 

• Jobbe målrettet for at flere råd og utvalg skal være villige til å ha møter på engelsk ved 

behov, etter en prioritert liste. 

• Jobbe for at internasjonale studenter fra alle land skal ha reell mulighet til å ta grader 

ved NMBU.  

 

Innovasjon og forskning 
• Forbedre koordinering og videreutvikling av studentinnovasjonsmiljøet i praksis, med 

mål om å (1.) bidra til tilrettelegging for eksisterende og nye studentinnovasjonsinitiativ 

og (2.) tilgjengeliggjøre og oppfordre til innovasjon blant studenter ved alle fakulteter. 

• Bidra til økt synliggjøring av studentinnovasjonsinfrastrukturer ved NMBU. 

• Stifte og opprettholde kontakt og samarbeid med relevante eksterne aktører (også 

innenfor andre studentinnovasjonsmiljø som f.eks. det i Trondheim) 

• Sikre at de nye innovasjonslokalene i Ås sentrum kommer NMBU-studenter til nytte.  

 

Miljø og bærekraft 
• Bidra til kritisk debatt rundt NMBU som bærekraftuniversitet, og løfte 

studentperspektivene i diskusjonen. 

• Samarbeide med studentfrivilligheten og relevante aktører for å utarbeide et veiledende 

dokument for bærekraftige studentarrangement.  

• Bidra til koordinering av Grønn Uke gjennom gode samarbeid med relevante aktører fra 

studentmiljøet, lokalmiljøet, næringslivet og politikken.  

• Arbeide for at SiÅs skal bli mer bærekraftige, blant annet med fokus på bedre systemer 

for gjenbruk av møbler. 

 

 



Læringsmiljø 
• Jobbe for at 18. mai holdes fri for alle skoleeksamener, hjemmeeksamener  og andre 

former for innleveringer som teller i vurdering. 

• Jobbe for at alle studenter som fullfører en grad ved NMBU får en verdig akademisk 

avslutning. 

• Arbeidsutvalget skal støtte studentrådene i videre arbeid med faglige hjem. 

• Bidra i revideringen av campusplanen. 

• Følge opp handlingsplan for universell utforming og psykososialt studiemiljø. 

• Arbeidsutvalget skal følge opp BUA-prosjektet og jobbe videre med å sikre finansiering. 

• Jobbe for at midveisevaluering og emneevaluering gjennomføres i alle emner.  

 

Studiekvalitet 
• Delta i og være med på å evaluere det gjenoppstartede faget AOS234 – studenter i 

ledelse.  

• Jobbe for at budsjettkutt ikke rammer studiekvalitet. 

• Jobbe for høy deltakelse i Studiebarometeret, og resultatene fra undersøkelsen blir fulgt 

opp på alle nivå. 

• Jobbe for at resultatene fra SHoT-undersøkelsen følges opp og at det settes i gang tiltak i 

samarbeid med relevante aktører.  

 
Velferd 

• Studentdemokratiet skal jobbe for et godt fysisk og psykisk helsetilbud for alle 

studenter ved NMBU, og bidra til synliggjøring av det eksisterende tilbudet. 

• Synliggjøre linjeforeningenes rolle for å skape gode faglige og sosiale miljøer ovenfor 

NMBU. 

• Jobbe for å forbedre samarbeidet mellom studentfrivilligheten, NMBU og SiÅs. 

• Studentdemokratiet skal være delaktig i videre prosess rundt Pentagon 1-prosjektet.  

• Skal sammen med NMBUI, SiÅs og NMBU jobbe for et attraktivt og inkluderende 

idrettstilbud. 

• Skal sammen med SiÅs og NMBU jobbe for et tilgjengelig, attraktivt og næringsrikt 

mattilbud.  

• Studentting skal utarbeide og vedta et velferdspolitisk dokument. 

• Synliggjøre og bidra til bred og inkluderende aktivitet i studentfrivilligheten, blant annet 

gjennom Åpen Forening-sertifisering.  

• Samarbeide med NMBU, SiÅs, Samfunnet og andre relevante aktører for et tryggere 

campus med særlig fokus på samtykke, gjennom blant annet synlighet, og prosess -og 

praksisendring (oppdatert rapporterings- og prosesspraksis, workshops, kampanjer og 

seminarer), inkludert i forkant av og under Fadderuka. 

 

Synlighet 
• Være en synlig organisasjon på campus og formidle hva studentdemokratiet er, gjør og 

jobber med gjennom relevante fysiske og digitale kanaler. 



• Kjøre målrettede promoteringskampanjer i forbindelse med valg, og være gode på 

promotering gjennom hele året, med utgangspunkt i at valg er et helårsprosjekt.  

• Formidle engasjement i studentdemokratiet som givende, attraktivt og gøy gjennom 

kreativ promotering.  

 

Studentdemokratiet og organisasjon  
• Jobbe for god intern kommunikasjon i studentdemokratiet, blant annet gjennom 

samlinger for tillitsvalgte med lignende verv.  

• Sikre god opplæring og kunnskapsoverføring til tillitsvalgte når en ny kandidat tiltrer 

sitt verv. 

• Arrangere klassetillitsvalgtssamling for å engasjere nye klassetillitsvalgte og gi relevant 

opplæring i studentdemokratisk arbeid. 

• Arbeidsutvalget skal jobbe for å få et fjerde Arbeidsutvalgsmedlem, for bedre å kunne 

dekke ansvar for studentvelferd, oppfølging og koordinering med SiÅs, 

organisasjonsoppfølgning, og samarbeid med foreninger.  

• Jobbe videre for en god toveis integrering av VET-studentene på campus Ås. 

• Være en aktiv stemme i kommunale saker som angår studentene ved NMBU.  

• Ha et godt samarbeid med Norsk Studentorganisasjon og andre studentdemokratier, og 

være en aktiv deltager og bidragsyter i studentpolitiske saker på nasjonalt nivå.  

 


