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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.  
 

 

Satsningsområder  
Vi mener det er viktig å trekke frem noen overordnede hovedområder som skal ha høy 
prioritet i denne perioden. Satsingsområdene er:  

1. Økt engasjement 
2. En samlet og tydelig studentbevegelse   
3. Studentvelferd   
4. Studiekvalitet, studenttrivsel og internasjonalisering   
5. Synlighet og tilstedeværelse 
6. Samarbeid med eksterne aktør 
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1. Økt engasjement 

Engasjerte studenter er byggesteinen til et velfungerende studentdemokrati. Å rekruttere nye 
studenter til engasjementsmiljøet vil være en av de viktigste oppgavene det neste året. Etter 
pandemien ser vi at mange har falt i fra. Nå er det avgjørende at vi klarer å snu denne trenden. 
Studentorganisasjonen i Bodø skal:  

• Senke terskelen for å engasjere seg 
• Legge til rette for å starte opp eksisterende og nye tilknyttede organisasjoner 
• Lage en god oversikt over eksisterende tilbud, og formidle disse til studentmassen 
• Lage et tydelig organisasjonskart som gjør det enklere å forstå hvordan 

studentdemokratiet er bygd opp 
• Legge til rette for at de som engasjerer seg føler at de får noe igjen for det 

 
 

2. En samlet og tydelig studentbevegelse   
Studentorganisasjonen i Bodø spiller en viktig rolle i ivaretakelsen av studentdemokratiet. For å 
kunne ivareta studentbevegelsen og virke som en tydelig og klar studentstemme er det 
avgjørende å sette søkelys på opplæring og god kommunikasjon innad og utad i organisasjonen.  
Studentorganisasjonen i Bodø skal:  

• Arbeide for å skape et aktivt debattmiljø på studenttinget 
• Ta plass og være aktiv i aktuelle arenaer med mål om å effektivt kommunisere vår 

politikk og synspunkter  
• Være en god støttespiller for studentforeninger og tilknyttede organisasjoner  
• Arbeide for å opprette ulike kurstilbud og erfaringsdeling for de tillitsvalgte i 

organisasjonen 
• Videreføre prosjektet med å samlokalisere studentforeningene/SOB  

 
  

3. Studentinord og Samfunnet i Bodø   
Studentorganisasjonen i Bodø skal:  

• Fasilitere for godt samarbeid med Studentinord  
• Aktivt arbeide for å kunne realisere Studentinords strategi for økt studentvelferd 
• Sørge for godt samarbeid med Samfunnet i Bodø og at det legges til rette for vekst 
• Være en pådriver for at Samfunnet i Bodø får startet oppussingsprosjektet sitt 
• Ta en aktiv rolle i Samfunnet i Bodø i samarbeid med studentdemokratiet 

 
  

4.  Studiekvalitet, studenttrivsel og internasjonalisering   
Studentorganisasjonen i Bodø skal:  

• Være en aktiv bidragsyter i tillitsvalgtopplæringen  
• Arbeide for at campus skal være attraktiv, hvor både utearealer og fasiliteter skal 
stimulere til økt bruk og samhandling mellom studenter 
• Arbeide for å opprette gode og varierte tilbud for studentene utenfor undervisning  
• Arbeide for å utbedre undervisningen til studentene 
• Være en pådriver for å skape en kultur for utveksling og internasjonalisering ved 
Nord universitet, samt arbeide for integrering av internasjonale studenter i Bodø 
• Arbeide for å gjøre utveksling lettere tilgjengelig 
• Opprettholde og videreutvikle samarbeid med internasjonalt kontor, ISU og 
internasjonalt utvalg 
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5. Synlighet og tilstedeværelse   
Studentorganisasjonen i Bodø skal:  

• Arbeide for å være tilstede i studentenes hverdag både fysisk og gjennom sosiale 
medier 
• Arbeide for å være tilstede under ulike arrangementer av studentforeninger og 
tilknyttede organisasjoner 
• Øke rekkevidden på sosiale medier gjennom ulike tiltak 
• Publisere oppdatert nettside i samarbeid med Studentorganisasjonen Nord 
• Arbeide for et gjensidig samarbeid med kommunikasjonsenheten ved Nord 
universitet for å få ut viktig informasjon til studentene, og utveksling av kompetanse 

 
  

6.  Samhandling med eksterne aktører   
Studentorganisasjonen i Bodø skal:  

• Arbeide for å skape nye samarbeidsavtaler med eksterne aktører  
• Være en synlig studentstemme inn mot kommune, næringsliv og regionen 
• Arbeide for å gjøre Bodø til en attraktiv studentby  
• Synliggjøre eksisterende studenttilbud 

 
 


