Arbeidsprogrammet 2017-2018
Vedtatt av Landsmøte på Sørmarka konferansehotell 05.11.2017

Arbeidsprogrammet er en del av styringsdokumentene og beskriver arbeidsoppgavene for
organisasjonen. Arbeidsprogrammet er forankret i politisk plattform og vedtas årlig på
landsmøtet.

Studentdemokrati
1. Arbeide for å styrke studentdemokratiet ved medlemslagene i organisasjonen.
2. Publisere oversikt over medlemslag med studentorganenes epostadresse på
nettsidene til organisasjonen.
3. Oppdatere håndboka i studentdemokrati og distribuere den og informasjonsmateriell
til nye medlemslag og samarbeidspartnere.
4. Besøke medlemslag og informere om ONFs arbeid og studentdemokrati i fagskolen.

Rekruttering
1. Arbeide for at alle fagskoler blir medlem i ONF.
2. Videreutvikle ONFs Rekrutteringsstrategi for 2017-2018.

Informasjonsarbeid og synlighet
1. Være en aktiv del av samfunnsdebatten om fagskoleutdanning og øke ONFs synlighet
i pressen, både i redaksjonelle medier og på sosiale medier.
2. Vedlikeholde nettsiden til organisasjonen, og jevnlig publisere aktuelle nyhetssaker
fra ONF.
3. Utarbeide og distribuere informasjonsmateriell for organisasjonen.
4. Samarbeide med arbeidslivsorganisasjoner for å synliggjøre fagskolestudenter som
gode kandidater til jobb etter endt utdanning.
5. Sende ut nyhetsbrevet med jevnlige oppdateringer om organisasjonens arbeid.
6. Promotere organisasjonen aktivt.
7. Hovedstyret skal sørge for at studentrådsleder eller tilsvarende blir informert om
medlemskap og retten til reservasjon ved studiestart.
8. Jobbe for å forbedre medlemsordning for støttemedlemmer og øke antallet
støttemedlemmer.
9. Gjennomføre informasjonskampanje.
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Politisk arbeid
1.
2.
3.
4.
5.

Bevisstgjøre medlemsmassen på organisasjonens gjeldende politikk.
Fremme organisasjonens politikk ovenfor beslutningstakere.
Fortsette arbeidet for tilknytning til studentsamskipnadene for fagskolene.
Svare på høringer som påvirker fagskolestudenters interesser.
Levere innspill til myndighetene, og beslutningstakere for å fremme og ivareta
studentenes interesser.
6. Delta på arrangementer som angår fagskolen og annen høyere utdanning.
7. Arbeide for studentrepresentasjon i alle relevante råd, utvalg og andre arenaer som
påvirker studentene.
8. Opprettholde og opprette kontakt med mulige samarbeidspartnere og
studentorganisasjoner.
10. Arbeide for vekst i antall studieplasser ved fagskolene.

Organisasjonsutvikling
1. Arbeide for å få støtte fra aktuelle bidragsytere økonomisk.
2. Arbeide for å styrke kompetansen i organisasjonen, og hos tillitsvalgte.
3. Gjennomføre kurs for nye tillitsvalgte i organisasjonens arbeid og politikk i
overlappingsperioden.
4. Fordele ansvarsområder og opprette instruks for hver tillitsvalgt i Hovedstyret ved
oppstart av verv.
5. Sørge for at organisasjonens økonomiske retningslinjer holdes oppdaterte og
benyttes aktivt som styringsverktøy.
6. Sørge for at strategiplanen benyttes aktivt for å sikre kontinuitet i organisasjonens
arbeid og utvikling.
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