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Ett starkt studentinflytande samt
en högkvalitativ och rättssäker
utbildning
Information om studenters rättigheter och skyldigheter ska vara lättillgängliga hos
och kommuniceras ut genom SöderS. SöderS ska aktivt arbeta för att förbättra
studenters studiesituation och bevaka studenters intressen. SöderS ska arbeta såväl
förebyggande som ingripande samt erbjuda stöd och vägledning under
studietiden för alla studenter på Södertörns högskola. Studenter ska känna sig
välkomna hos SöderS och deras situation och berättelse ska tas på allvar.
Studenters upplevelser, åsikter och idéer ska vara vägledande för SöderS
kvalitetsarbete inom högskolan.
SöderS ska vara en närvarande röst vid beredning av och vid beslutfattande
rörande alla frågor som berör studenter såväl organisatoriskt som
utbildningsmässigt. Studentinflytande är SöderS viktigaste uppdrag, det är
lagstadgat och en essentiell del i SöderS avtal med högskolan. Samtliga studenter
på Södertörns högskola ska ha kunskap om de möjligheter som finns för att
förbättra sin utbildning. SöderS ska tillsammans med Södertörns högskola arbeta
för att öka studentinflytandet och verka för att högskolan uppfyller sin del av
avtalet. SöderS ska i samarbete med högskolan motivera studenter till att engagera
sig som studentrepresentanter och verka för att kraven i 1 kap 14 §
Högskoleförordningen samt Söders avtal med högskolan uppfylls gällande
systematiskt kvalitetsarbete där studenters röster uppmuntras och tillvaratas.
SöderS ska erbjuda studentrepresentanter fortbildning och vägledning inom sitt
uppdrag. Studentrepresentanter ska ha god kunskap om sina rättigheter och
skyldigheter samt hur de på bästa sätt skapar förändring inom högskolan.
Studentrepresentanter ska ha möjlighet till mötesplatser och forum för att mötas
och dela erfarenheter med varandra.
SöderS ska under verksamhetsåret 2018/19:
•

•
•

Aktivt driva kvalitetsarbete och bevaka studenters intressen genom
kontinuerlig dialog med högskolan, genom att informera högskolan om
angelägna frågor för studenter och genom hög närvaro av
studentrepresentanter i högskolans beredande och beslutande organ.
Aktivt verka för att studenter känner till sina rättigheter om
studentinflytande och tar plats i beredande och beslutande organ.
Hitta väl fungerande former för att studentrepresentanter ska känna sig
trygga i sin roll, få kontinuerlig fortbildning och att viktiga frågor
återrapporteras till SöderS.
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Ett levande campus
SöderS ska verka för att Campus Flemingsberg är en naturlig mötesplats för
studenter och en plats att utvecklas på genom utbildning och samverkan. Utöver
SöderS finns fem andra studentkårer på Campus Flemingsberg. För att skapa ett
mer levande campus krävs god kommunikation och samverkan med samtliga
studentkårer. SöderS ska skapa möjligheter för studenter att mötas, arrangera
evenemang och utbyta erfarenheter över utbildnings- och lärosätesgränser. SöderS
ska ha en effektiv och tillgänglig lokalanvändning som nyttjas av högskolans
studenter. SöderS som organisation ska säkerställa att de samarbeten och avtal
som sluts bidrar till kunskapsutveckling och stärker studenters
arbetslivsanknytning.
En förutsättning för att utveckla campus är god kontakt med och samverkan
mellan SöderS medlemsföreningar och verksamheter. SöderS ska erbjuda stöd till
medlemsföreningar och verksamheter och ge studenter goda förutsättningar för
att starta och framgångsrikt driva en medlemsförening eller verksamhet. SöderS
ska aktivt arbeta för att skapa gemensamma mötesplatser och tillhandahålla
lokaler för föreningar och verksamheter på campus Flemingsberg.
SöderS ska verka för kontakt och samverkan med kommuner, organisationer och
företag i det geografiska närområdet. Förmåner knutna till ett medlemskap i
SöderS ska i stor utsträckning vara fokuserade i och omkring Flemingsberg. SöderS
bör därför bidra till och även själva driva vidare Flemingsbergs förenade
studentkårers arbete för att göra Flemingsberg till en attraktiv plats att leva och
studera på.
SöderS ska under verksamhetsåret 2018/19

•
•
•

Utveckla och effektivisera en tillgänglig lokalanvändning och mötesplatser
för SöderS verksamheter och studenter på Campus Flemingsberg för att
främja samverkan och kunskapsutbyte.
Arbeta för en nära dialog med SöderS föreningar, tillgängliggöra material
och stimulera föreningslivet och aktivitet på campus Flemingsberg.
Vidare utveckla Söders samarbeten och nätverk med fokus på lokala aktörer
verksamma i geografiskt närliggande områden.
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En hållbar och transparent
studentrörelse
SöderS ska vara en organisation som fortsätter att växa, i medlemsantal och i
antalet studenter som väljer att söka våra förtroendeuppdrag. Som organisation
behöver SöderS därför vara tydliga i kommunikationen gentemot medlemmar och
studenter samt vara transparenta med hur vår organisation är uppbyggd och vilka
beslut som tas. Det behövs tydliga strukturer och bestämmelser rörande
beslutsprocesser och arbetsmiljö. SöderS måste därav ha en arbets- och
delegationsordning som tydliggör ansvarsfördelning och vad anställda och
arvoderade bör fokusera på i sitt arbete. SöderS anställda, arvoderade och
förtroendevalda ska få möjligheten till vidareutbildning och kompetensutveckling
inom sitt uppdrag.
SöderS medlemmar ska kunna identifiera sig med organisationen och det arbete
som bedrivs, känna till vilka möjligheter det finns att bidra till eller förändra
organisationen och dess riktning. SöderS ska sträva efter att ta vara på varje
medlem och högskolans studenters erfarenheter och kunskap för att vara en
medlemsburen verksamhet. SöderS ska vara aktiv i att kommunicera ut det arbete
som beskrivs till högskolans studenter. Kommunikation ska vara tillgänglig,
sammanhängande och i linje med organisationens beslut och styrdokument
rörande kommunikation.
SöderS ska etablera en kontinuerlig kontakt med ansvariga inom
medlemsföreningar och verksamheter. Medlemsföreningar och verksamheter ska
synas i SöderS alla flöden och kommunikation, likaså ska information om SöderS
spridas inom medlemsföreningar och verksamheter. SöderS ska ha en kontinuerlig
närvaro vid medlemsföreningars och verksamheters styrelse- eller utskottsmöten.
Detta för att kommunicera vad som sker inom SöderS som organisation men även
för att informera om det arbete som bedrivs och möjligheterna till att ha inflytande
över desamma.
SöderS ska under verksamhetsåret 2018/19:
•
•

Verka för kontinuerlig informationsspridning till och kommunikation med
högskolans studenter om SöderS påverkansarbete samt aktivt informera om
SöderS sammanträden för dess medlemmar.
Verka för att medlemsföreningar informerar internt om SöderS som
organisation och medlemmarnas inflytande över organisationen genom
kontinuerlig återkoppling och dialog.

Verka för frekvent, effektiv och tillgänglig kommunikation för att visa upp SöderS
funktion, ansvar, vision och medlemmars möjligheter.
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