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StuFFs verksamhetsplan är ett dokument som sätter kårens riktning för den kommande 
treårsperioden. Dokumentet är en vägledning för organisationen och ett sätt att få långsiktig 
verksamhetsstyrning. Utifrån verksamhetsplanen ska en årlig handlingsplan upprättas vilken senare 
konkretiseras av styrelsen och dess utskott. Handlingsplanen är de konkreta uppdrag som styrelsen 
ska genomföra under verksamhetsåret. För de löpande arbetsuppgifterna finns instruktioner till 
styrelsen vilka också ska konkretiseras. För fullmäktige är verksamhetsplanen är ett viktigt verktyg 
för att få organisationen att hålla rätt kurs på sikt. 
 
Verksamhetsplanen ska årligen ses över för att den ska vara aktuell den kommande treårsperioden. 
Större ändringar i verksamhetsplanen bör därför vara noga genomtänkta. Verksamheten är uppdelad 
i olika områden, som finns återspeglad i verksamhetsplan och handlingsplan, för att säkerställa 
spridning av satsningarna. Viktigt att ha i åtanke när man fyller på med satsningar är kapaciteten för 
varje område som kan bestå av 1–4 styrelseledamöter samt att alla satsningar inom organisationen 
inte bör starta samma år då det året riskerar att bli ett utåt sett passivt år då alla satsningar är i ett 
utredande/undersökande stadie.  
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Vart tredje år ansöker en studentsammanslutning om att få statusen studentkår. StuFF har beviljats 
kårstatus för treårsperioden 1 juli 2019 till 30 juni 2022. För att StuFF ska utföra sitt uppdrag som 
studentkår och för att hålla verksamhetens riktning på kårens grunduppdrag inleds 
verksamhetsplanen med beskrivningar av det uppdrag som StuFF har som studentkår.  
 
Enligt högskolelagen gäller följande krav som förutsättning för att en studerandesammanslutning 
ska ges ställning som studentkår: 

● En studentkår ska ha som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av 
utbildningen och förutsättningarna för studier vid högskolan. 

● Verksamhetsområdet för en studentkår får inte täcka mer än en högskola och ska sammanfalla 
med minst en organisatorisk eller geografiskt avgränsad del av högskolan. 

● En studentkår ska vara demokratiskt uppbyggd och kunna representera studenterna inom 
kårens verksamhetsområde. 

● Alla studenter inom en studentkårs verksamhetsområde ska ha rätt att vara medlemmar i 
kåren, om de uppfyller de krav som ställs för medlemskap i studerandesammanslutningen. 
Den student som är medlem i studentkåren ska ha rösträtt vid val till studentkårens högsta 
beslutande organ. 

● För studerandesammanslutningen ska det finnas stadgar och en styrelse. Stadgarna ska ha 
antagits av sammanslutningens medlemmar och till sitt innehåll uppfylla de förutsättningar 
som anges i 4 kap 13§ högskolelagen.  

● En studentkår ska föra register över sina medlemmar och studentkåren ska årligen till 
högskolan redovisa sin verksamhet och hur många studenter som är medlemmar. På begäran 
av högskolan ska studentkåren tillhandahålla högskolan sitt medlemsregister. 

Nedan beskrivs uppdraget kåren fått från universitetet genom beslutet om kårstatus mellan 2019-
2022 (”Fastställande av studentkårer för perioden 2019-07-01 – 2022-06-30” (LiU-2018-03878)) i 
enlighet med ”Uppdrag till de studentkårer som skall företräda studenter och doktorander vid 
Linköpings universitet från den 1 juli 2019 till och med den 30 juni 2022” (LiU-2018-03878). 
1. Ansvara för att det finns en organisation som har tillräckliga resurser för att garantera ett aktivt 
studentinflytande för samtliga studenter/doktorander inom respektive verksamhetsområde samt 
kunna tillgodose behovet av utbildningsbevakning. 
2. Ansvara för att det finns en väl förberedd student-, doktorandrepresentation i de organ av 
permanent och icke permanent karaktär i vilka studenterna/doktoranderna skall representeras av de 
utsedda studentkårerna. En lista skall upprättas inför varje verksamhetsår som visar i vilka organ och 
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grupper studenterna skall vara representerade. 
3. Ansvara för att det finns en väl utvecklad representation av studenter och doktorander i 
universitetets kvalitetsarbete. 
4. Ansvara för att samtliga studenter och doktorander inom respektive verksamhetsområde hålls 
informerad om studentkårens verksamhet. 
5. Ansvara för att bemanna och utbilda den arbetsmiljöorganisation som skall finnas uppbyggd för 
studenterna och doktoranderna på universitetets olika campus i enlighet med det samverkansavtal som 
ingåtts mellan universitetet, de fackliga organisationerna och studentkårerna. 

Till detta skall läggas att kårerna aktivt skall medverka vid mottagningen av nya studenter i enlighet 
med den av kårerna gemensamt fastställda mottagningspolicyn. 

 

Utifrån ovan formulerade uppdrag sammanfattas StuFFs kärnverksamhet som: 

● Att förvalta organisationen och kåruppdraget utifrån hur det regleras i Högskolelagen, genom 
kårstatus från Linköping universitet samt kårens stadgar och styrdokument 

● Att utveckla och bevaka utbildningskvaliteten för universitetets studenter – vid 
grundutbildningar, avancerad nivå och forskarutbildning 

● Att säkerställa en god studiesocial situation genom att utveckla och bevaka studenters 
psykosociala och fysiska arbetsmiljö samt ansvara och samordna mottagningen av nya 
studenter 

● Att säkerställa studentinflytande genom att tillsätta studentrepresentanter och tillvarata kårens 
påverkansmöjlighet 
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Ett av StuFFs viktigaste dokument är Åsiktsprogrammet, då det ligger till grund för den påverkan 
StuFF driver. Vid varje möte där StuFF har representanter är det detta dokument som man ska luta 
sig mot om man inte från andra styrdokument vet vad kåren tycker. Det har dock inte reviderats på 
länge så många åsikter kan vara inaktuella, det finns hela områden som man kanske borde ha en 
åsikt runt men som inte finns med och dokumentet i sig är ostrukturerat då saker har lagts till under 
åren utan någon större koll på hur helheten ser ut och fungerar. Det måste därför genomföras ett 
ordentligt arbete med detta dokument. 

Att enbart revidera enskilda åsikter i dokumentet är inte hållbart då helheten inte är 
sammanhängande just nu, för att det ska vara ett relevant dokument under flera år vore det bättre att 
avveckla åsiktsprogrammet i sin helhet och istället ha ett principprogram. Skillnaden på åsikt och 
princip är vilken detaljnivå punkterna är formulerade. Att jobba enligt en princip kan göras på flera 
olika sätt och kan innebära att man driver flera åsikter som alla går i linje med principen medan 
åsikter har en tendens att bli väldigt detaljerade. Att ha detaljerade åsikter innebär att det måste 
revideras oftare, antingen för att man uppnått det som åsikten handlar om eller för att just den 
detaljen av någon anledning inte längre är aktuell. Genom att ha ett principprogram säkerställs det 
alltså att dokumentet förblir relevant även utan ett flertal revideringar. Att jobba med principer 
säkerställer också att studentrepresentanter (styrelse och övriga) lättare kan följa dokumentet då det 
är lättare att applicera på de frågor som dyker upp på de möten man är på. 

Under 19/20 tog Fullmäktige ihop med styrelsen fram rubriker och avgränsningar till det nya 
Principprogrammet.  

 

Fullmäktige ska, i samråd med Styrelsen, under verksamhetsåret 20/21: 

• Fylla Principprogrammet med principer inom de rubriker/områden samt avgränsningar som 
föregående verksamhetsår beslutat om 

Fullmäktige ska, i samråd med Styrelsen, under verksamhetsåret 21/22: 

• Fastställa Principprogrammet och samtidigt avveckla Åsiktsprogrammet och uppdatera 
stadgan därefter 

• Etablera hur man kontinuerligt ska arbeta med Principprogrammet för att säkerställa att det 
förblir ett aktuellt och uppdaterat dokument  
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StuFFs arbete med utbildning innefattar samarbetet och stöttningen av sektionernas 
utbildningsbevakare likväl som den egna granskningen av utbildningskvalitén. Arbetet innefattar 
representation samt studentärenden och omfattar alla StuFFs studenter, såväl programstudenter, 
mastersstudenter, frikursstudenter som doktorander.  
 

Studenterna är skyldiga att ha koll på sina rättigheter och skyldigheter, men under verksamhetsår 
18/19 framkom det att studenterna inte har koll på dessa. Det grundar sig i de många mejl 
studentkåren fick från studenter men även de svar som inkommit under utvärderingarna av 
kursvärderingssystemet. I och med detta krävs det en satsning med fokus på studenters rättigheter 
men även deras skyldigheter. De som kommer att arbeta med detta är studentombuden för 
utbildning.  
 
År 1 genomfördes en utbildningsvecka med information på sociala medier, kaffekampanjer samt 
framtagande och spridning av en FAQ på StuFFs hemsidan med utbildning srelaterade frågor 
 
Planen är att utbildningsveckan ska hållas i början på november varje år och att 
utbildningsbevakarna skall involveras mer åren framöver. Därefter ska styrelsen se över vilka fler 
projekt som kan genomföras för att öka studenters medvetande och vilken effekt FAQ har lett till. 
Sista året ska ett nytt projekt genomföras med samma syfte som utbildningsveckan 
 
 
Styrelsen ska under verksamhetsåret 20/21: 

• Ta fram förslag på fler projekt med samma syfte som utbildningsveckan 

• Utvärdera effekten av FAQ om utbildning på StuFFs hemsida 
 
Styrelsen ska under verksamhetsåret 21/22: 

• Genomföra ett nytt projekt med samma syfte som utbildningsveckan 
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StuFFs arbete inom området arbetsmiljö och Lika Villkor innefattar en bredd av frågor såsom den 
fysiska och den psykosociala arbetsmiljön, diskrimineringsfrågor och allt som innefattas i Lika 
Villkor. Arbetet innefattar representation och studentärenden och omfattar alla StuFFs studenter, 
såväl programstudenter, mastersstudenter, frikursstudenter som doktorander.  
 

LiU har som ett av sina Prioriterade Vägval att arbeta med värdegrunden, i dagsläget finns ingen 
uttalad LiU specifik värdegrund men istället finns den statliga värdegrunden som LiU måste förhålla 
sig till som en myndighet samt den akademiska värdegrunden. Arbetet som LiU bedriver nu kan 
komma att leda till en enad värdegrund som förtydligar vad dessa två betyder på just LiU eller så kan 
det resultera i något ytterligare, något som är det som enar alla som är verksamma på LiU. I det här 
arbetet måste även studenternas åsikter framföras och höras. För att en värdegrund ska vara något 
som verkligen kan anses fungera som en gemensam grund att stå på för alla som verkar vid LiU så 
måste studenterna känna att det är deras värdegrund, något som LiU under 19/20 efterfrågat men 
som ingen kår haft utrymme för att arbeta med. 
 
För att ta tillvara på den möjlighet till påverkan i en fråga som kan komma att påverka studenterna 
har denna satsning tagits fram. Syftet är både att delta i LiUs arbete men även se över den egna 
organisationens värdegrund. 
 
Styrelsen ska under verksamhetsåret 20/21: 

• Samla in studenters och/eller studentföreningars åsikter om vad en värdegrund på LiU bör 
innehålla 

• Framföra åsikterna som en del i LiUs interna arbete rörande värdegrund samt verka för att 
det arbetet resulterar i något som studenter kan stå bakom 

Styrelsen ska under verksamhetsåret 21/22:  

• Arbeta för att studenter och studentföreningar i StuFFs närhet är medvetna om värdegrunden 

• Stötta föreningar till att arbeta för att införliva LiUs värdegrund i sin egen verksamhet 
Styrelsen ska under verksamhetsåret 22/23: 

• Genomföra ett eget värdegrundsarbete inom StuFF 
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Under verksamhetsåret 18/19 tog de tre kårerna tillsammans fram en enkät med fokus på 
psykosocial hälsa. Denna enkät är tänkt att vara återkommande så att man över åren kan se 
utvecklingar som sker och kontinuerligt ha uppdaterad data om hur studenterna mår som kan 
användas i vårt påverkansarbete. Under verksamhetsåret 19/20 har kårerna arbetat med de resultat 
som inkommit via enkäten samt reviderat enkäten som framtogs 18/19. Samtidigt har Linköpings 
universitet valt att återuppta arbetet med den återkommande enkäten ”Studentundersökningen”. 
Det blir därför av stor vikt att skapa fungerande rutiner över hur arbetet med välmåendeenkäter bör 
se ut.  
 
Styrelsen ska under verksamhetsåret 20/21: 

• Skapa en tydlig plan för hur arbetet med en återkommande enkät ska implementeras i 
StuFFs löpande arbete 
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Området Påverkan och studentinflytande innefattar StuFFs politiska arbete samt rekryterandet, 
tillsättandet och stöttandet av studentrepresentanter. StuFF bedriver påverkan gentemot LiU, 
kommunerna, regionen och andra externa aktörer. Påverkan kan även ske via opinionsbildning och 
mediamedverkan där studenters situation lyfts och StuFFs mål konkretiseras. Mycket av den 
påverkan som StuFF driver är tätt kopplat till övriga områden och många satsningar sorteras därför 
in under övriga områden.  
 
Styrelsen ska under verksamhetsåren 2020-2023 

• Öka sin opinionsbildning kring relevanta studentpolitiska frågor i media med stöd av 

åsiktsprogrammet.  

 

StuFF bör utveckla rutiner som säkerställer att det inflytande StuFF har på nationell studentpolitik 
via medlemskap i SFS används på bästa sätt och ger bästa möjliga resultat. Detta kan uppnås genom 
att ha en delegation till SFSFUM som är väl insatt inför årsmötet och som därmed kan bedriva 
effektiv påverkan. Tidigare år har det tillsatts en delegation bara inför SFSFUM som därmed har 
haft en större utmaning i att hinna bli nog insatt för att göra bästa möjliga insats och under de 
senaste åren har söktrycket till delegationen minskat så pass mycket att det inte längre är hållbart att 
arbeta vidare enligt den rutinen.  
 
Den bästa lösningen vore att ha ett utskott/arbetsgrupp eller dylikt som existerar under hela 
verksamhetsåret och som arbetsleds av den i styrelsen med ansvar för det nationella 
påverkansarbetet (MSA). Gruppen skulle kunna utgöras av både ledamöter från Fullmäktige som är 
det organ som ska bilda kårens åsikter, men också andra studenter. Det skulle finnas mer tid till 
rekrytering om det sker på hösten och gruppens arbete skulle inte bli stressat. Om arbetet fungerar 
väl kan gruppen också arbeta med andra politiska frågor utanför SFS, de skulle kunna arbeta 
tillsammans med styrelsen i frågor på lokal nivå eller vara den grupp som sätter sig in i frågor och 
fungerar som en remiss-instans.  
 
Styrelsen ska under verksamhetsåret 20/21: 

• Ta fram rutiner samt instruktioner för ett utskott eller en arbetsgrupp med syfte att jobba med 
nationell studentpolitik under hela läsåret 

• Tillsätta och arbeta med gruppen, bestående under 20/21 främst av Fullmäktige ledamöter 
Styrelsen ska under verksamhetsåret 21/22: 
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• Se över möjligheten att expandera gruppen samt rutinerna för att inkludera studenter som inte 
är med i fullmäktige 

Styrelsen ska under verksamhetsåret 22/23: 

• Utvärdera arbetet samt säkerställa att det blir en del av styrelsens löpande arbete 
 

StuFFs arbete med mottagningen av nya studenter är till stor del samordnande och stöttande. 
Arbetet är till större delen strategiskt med mycket planering men innefattar också praktiska element 
såsom utbildningar och egna event samt styrelsens deltagande under mottagningen. Arbetet med 
event är till större delen kåröverskridande samarbeten. 
 

 

Den 1 Juli 1996 slogs studentkårerna LUSIL och LUS ihop och bildade StuFF. Det innebär att 
StuFF fyller 25 år 2021! Det måste firas genom att hålla ett jubileumsfirande. Ett jubileumsfirande är 
också en bra anledning till att få studentkåren att synas extra mycket utåt. Det är därför en bra idé att 
göra firandet till ett ambitiöst och storslaget event, för att väcka uppmärksamhet och för att både 
tacka och rekrytera medlemmar. Därför ska planeringen för jubiléet få ta ett verksamhetsår och 
planeras under 20/21, och själva jubiléet ska hållas under höstterminen 2021.  
 

Styrelsen ska under verksamhetsåret 20/21: 

• Sätta en budget för StuFFs 25-års jubileum tillsammans med fullmäktige 

• Ta fram förslag på hur jubiléet ska firas och vilka aktiviteter som ska ingå 

• Ta fram en färdig projektplan för jubiléet som är redo att sättas i verk höstterminen 2021 
 
Styrelsen ska under verksamhetsåret 21/22: 

• Genomföra StuFFs 25-års jubileum under höstterminen 2021 enligt förgående års projektplan 

• Utvärdera genomförandet av StuFFs 25-års jubileum och processen att följa förgående års 
projektplan och budgetplan 
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StuFFs arbete rörande medlemmarna innefattar både rekryterandet av medlemmar och 
medlemsvård. Medlemsvård kan vara att hitta olika fördelar med ett medlemskap men också att ha 
en god kommunikation med medlemmarna. Medlemsrekrytering kan ske tillsammans med 
sektionerna och innefattar strategiskt och operativt arbete kring rekrytering men också arbete med 
medlemssystem och medlemsavgift.  

StuFF har sedan en ganska lång tid tillbaka haft problem med att konkret peka på vilken form av 
näringslivsarbete StuFF ska ägna sig åt. Ett flertal olika projekt har drivits, posten näringslivsansvarig 
har funnits och med jämna mellanrum kommer det förslag från framför allt fullmäktige om att skapa 
mer studentnytta och intäkter på samma gång – framför allt med inspiration från LinTek. De som 
har arbetat med de här frågorna har upplevt svårigheter i arbetet då dels StuFFs sektioner är starkare 
och mer relevanta för näringslivet än StuFF på grund av StuFFs stora bredd. Och dels på grund av 
att näringslivet som ”tillhör” StuFF generellt bedöms ha mindre ekonomiska resurser till sitt 
förfogande än exempelvis det näringsliv som är kopplat till LinTek. 
 
Denna satsning går ut på att fastställa vilket förhållningssätt StuFF bör ha till näringslivet, och ska 
genomföras ur ett studentperspektiv, dvs: vad förväntar sig studenter och medlemmar av StuFF när 
det kommer till näringsliv? Under verksamhetsåret 19/29 undersöktes denna fråga och ligger som 
grund för StuFFs arbete förmåner och näringsliv. En undersökning bland sektionerna har också 
utförts för att utreda vilken roll de vill ha kopplat till näringslivet och StuFF. Utifrån denna 
undersökning fortsätter ett pilotprojekt som en åtgärd verksamhetsåret 20/21. Pilotprojektet ska 
under sista året utvärderas och mynna ut i en rutin som fastställer förhållningssättet till sektioner och 
näringslivet, vad StuFF kan göra och vad StuFF inte bör göra. 
 
Styrelsen ska under verksamhetsåret 20/21: 

• Baserat på kartläggningen genomföra ett pilotprojekt som framställts under verksamhetsåret 
19/20 i syfte att skapa ett hållbart och långsiktigt näringslivsarbete mellan StuFF, sektioner 
och näringslivet.  

• Arbeta med att inleda samarbeten med företag utifrån rutinen som framtogs under 
verksamhetsåret 19/20 

Styrelsen ska under verksamhetsåret 21/22: 

• Utvärdera pilotprojektet och färdigställa en rutin som fastställer StuFFs förhållningssätt till 
och arbete med näringsliv 
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StuFFs arbete med förvaltning innebär att förvalta kårens ekonomiska och personella resurser inom 
ramarna för av fullmäktige fastställda styrdokument. Arbetet är både operativt och strategiskt.   
 

Fullmäktige har under många år haft samma uppbyggnad, 25 mandat fördelade på ett antal listor. 
Denna struktur har många fördelar men under de senaste åren har vi börjat se fler och fler nackdelar 
som lett till att det nu är dags att se över strukturen och titta på alternativ.   
 
Ett problem som uppstått är att antalet listor som ställer upp i valet minskat, 19/20 finns enbart tre 
listor totalt, vilket leder till minskade möjligheter att vara representativa – alla studenter kanske inte 
har någon lista som de känner kan representera dem. Ett annat problem som märkts som en trend 
under de senaste åren är sjunkande engagemang inom Fullmäktige som främst märks med ett eller 
flera inställda möten på grund av för få deltagande för att uppnå beslutsförhet.  
 
Båda dessa problem skapar fler problem för kåren, att inte ses som representativa kan skada 
medlemmarnas förtroende för StuFF och att inte få input från en god bredd av studenter påverkar 
hur bra beslut som kan fattas. Lågt engagemang och inställda FUM-möten bromsar upp hela 
organisationen och skapar en ganska otrygg och ansträngd situation för styrelsen.  
 

Styrelsen ska, i samråd med Fullmäktige, under verksamhetsåret 20/21: 

• Genomföra en utredning som ska ta fram vilken struktur Fullmäktige bör vara i, inklusive en 
omvärldsanalys, en riskanalys samt dialog med relevanta parter såsom eventuellt sektioner 

• Planera åtgärder baserat på utredning att lämna över till efterkommande verksamhetsår 

Styrelsen ska, i samråd med Fullmäktige, under verksamhetsåret 21/22: 

• Utföra åtgärder baserat på föregående års utredning 

Styrelsen ska, i samråd med Fullmäktige, under verksamhetsåret 22/23: 

• Avsluta eventuella kvarvarande åtgärder från utredningen samt utvärdera 
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StuFF måste på sikt minska sina kostnader och nå nollresultat för att överleva som organisation. 
Arbetet med organisatorisk struktur och effektivitet har pågått sedan verksamhetsåret 17/18 då man 
på grund av en ohållbar arbetssituation för styrelsen la fram ett förslag om en större styrelse. Detta 
har StuFF sedan haft under två verksamhetsår vilket gett utrymme för att göra ett gediget arbete 
med att effektivisera arbetssätt vilket resulterat i att under 19/20 kunde ett förslag läggas fram om 
att återgå till en styrelse bestående av 8 personer.  
 
En mindre styrelse är dock inte det enda som krävs för att kunna lägga en budget med nollresultat 
vilket är målet då styrelsen har uppfattat fullmäktiges oro över StuFFs ekonomiska situation, och 
därav innehåller denna satsning olika effektiviseringar med målet att nå nollresultat. Detta innebär 
att vissa arbetsuppgifter och eventuellt vissa områden kommer läggas ned, och vissa uppgifter och 
områden kommer fortsätta effektiviseras. Syftet med denna satsning är alltså att skala bort sådant 
som inte tillhör kåruppdraget, kärnverksamheten eller sådant som inte ger en tydlig studentnytta. 
 
Satsningen ämnar effektivisera styrelsens arbete och kontaktytor mot sektioner och föreningar. 
Dessutom behövs ett löpande arbete med tjänstestruktur, budget och andra styrdokument för att 
komma fram till om olika förslag bidrar till mer balanserade budgetar. Det kommer också behöva 
göras andra nedskärningar av kostnader i verksamheten. Detta arbete är tänkt att pågå mellan 19/20 
och 21/22. 
 
Styrelsen ska under verksamhetsåret 20/21: 

• Utreda hur digitala verktyg kan effektivisera processer i verksamheten 

• Se över StuFFs verksamhet utifrån ett budgetperspektiv för att säkerställa en ekonomiskt 
hållbar situation 

• Ta fram en plan inför kommande år med eventuella nedläggningar av verksamhet eller 
fortsatta effektiviseringar 

 
Styrelsen ska under verksamhetsåret 21/22: 

• Avveckla och/eller effektivisera verksamhet enligt föregående års utredning 

• Utreda möjligheterna för tillsättandet av en administratör för att möjliggöra effektivisering av 
administrativt arbete samt vilka konsekvenser som det skulle medföra till exempel om styrelsen 
skulle behöva vara mindre 

• Ansöka om ny kårstatus och utreda möjligheten till en förbättrad finansieringsmodell för att 
balansera resultatet  
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Verksamhetsår 19/20 hade StuFF en punkt i handlingsplanen som handlade om frikurser och 
masterprogram utan sektionstillhörighet. Punkten grundade sig i att StuFF har svårt att nå ut till 
studenter på dessa program och kurser samt tidigare frikursutredningar gjorda av StuFF 07/08 och 
13/14. Istället för att göra en ny utredning påbörjade StuFF arbetet 19/20 utifrån tidigare 
utredningar. Arbetet 19/20 handlade om att knyta fler frikurser och masterprogram till sektioner, 
utveckla strukturen för att nå ut till dessa studenter, utreda intresse om en mottagning samt ta fram 
en långsiktig plan för hur StuFF ska hantera frikursstudenter och studenter på masterprogram utan 
sektionstillhörighet.  
 
Under verksamhetsår 19/20 var det flera sektioner som visade intresse för att knyta till sig fristående 
kurser, masterprogrammen har varit svårare att knyta till sektioner men där finns ändå en tanke om 
vilka som skulle tillhöra vilken sektion. Det finns även en påbörjad guide för att underlätta 
sektionernas arbete med att integrera nya kursers studenter i sektionen. Det finns idag ingen struktur 
för hur StuFF når ut till dessa studenter, men det finns flera möjliga sätt som har tagits fram under 
året. Intresset för mottagningen har utretts och det finns intresse från studenternas sida.  
 
Under verksamhetsår 19/20 påbörjade även StuFF arbetet med att nå ut till de decentraliserade 
lärarutbildningarna som startades ht19. Utbildningsvetenskap har bidragit med pengar för att StuFF 
ska besöka dessa campus en gång per termin. Hittills har bara ett besök gjorts under VT20. HT20 
ska det upprättas en liknande utbildning för grundskollärarprogrammet med inriktning mot 
fritidshem i Nyköping och Utbildningsvetenskap planerar att expandera konceptet i framtiden samt 
avveckla campus utifrån bland annat behov och efterfrågan. På grund av detta har arbetsgruppen 
som besökt Campus Småland kommit fram till att StuFF behöver ta fram en rutin för att nå ut till 
dessa utbildningar med information. Därför behöver StuFF strukturera och konkretisera arbetet 
med hur vi tar kontakt och upprätthåller den med dessa studenter. 
 
Styrelsen ska under verksamhetsåret 20/21 

• Ta fram en långsiktig struktur och arbetssätt för hur StuFF ska nå ut till frikursstudenter och 
studenter på program utan sektionstillhörighet 

• Ta fram förslag på fler program och kurser som kan knytas till sektioner 

• Gör en utvärdering tillsammans med de sektioner som har knutit till sig fler program eller 
kurser, samt utveckla guiden för att integrera kurser och program i sektioner 

• Systematisera och konkretisera arbetet med decentraliserade lärarutbildningar 

• Kartlägga möjligheterna för arbetet kring arbetsmiljö och lika villkor på decentraliserade 
lärarutbildningar 
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Styrelsen ska under verksamhetsåret 21/22: 

• Identifiera behovet och utreda möjligheten att starta upp ett utskott som är ansvarig för en 
mottagningsdag samt för utbildningsbevakning och arbetsmiljö hos studenter på fristående 
kurs och program utan sektionstillhörighet 

• Utveckla och implementera den långsiktiga strukturen och arbetssättet i StuFFs verksamhet 

• Utvärdera och revidera guiden för sektioner om att integrera kurser och program i sektioner 

• Utvärdera och utveckla strukturen som tagits fram för de decentraliserade lärarutbildningarna 
 
Styrelsen ska under verksamhetsåret 22/23: 

• Utvärdera de sektioner som har knutit till sig fler program eller kurser, samt utveckla guiden 
för att integrera kurser och program i sektioner. 

• Utvärdera och fastställa den implementerade långsiktiga strukturen och arbetssättet 
 
 
 

 
 
 


