Organisationens interna åtagande
SFS representerar det nationella studentinflytandet och genom SFS får
hundratusentals studenter möjlighet att vara med och påverka sin
studiesituation. Det är ett viktigt steg för att öppna upp demokratin och
informera om att det är möjligt att vara med och påverka.
Organisationen strävar hela tiden efter att sänka tröskeln till engagemang och
att de som önskar ska kunna ta del av och engagera sig i SFS arbete.
Under 2021 genomförs följande satsningar:
- Som en del i organisationens tillgänglighetsarbete så arbetar vi nu med
att översätta så att allt material finns tillgängligt på både svenska och
engelska. Processen har redan börjat och fortsätter under 2021.
- Arbete med att lägga en god grund i att vara informativa och ge
utbildningstillfällen inför möten. T.ex genomförs utbildning i mötesteknik,
mötesverktyg och mötesstruktur innan fullmäktige 2021.
- Starta upp och erbjuda nätverk för personer med antaganden inom
studentrörelsen, t.ex startade vi nyligen upp ett nätverk för
studerandeskyddsombud och har precis startat ett nätverk för
studentrepresentanter inom Europauniversiteten. Det är ett sätt att
öppna upp samtalet och erbjuda stöd och ett nätverk till personer med
utmanande uppdrag.
Organisationens externa åtagande
I Sverige är rätten till studentinflytande lagstadgad och SFS representerar det
nationella studentinflytandet. Där har SFS en viktig roll i demokratin att
representera studenters röst och vara en transparent och kunskapsgrundad
påverkanspart.
SFS lägger stort arbete på att vara remissinstans och på att utreda och påverka i
frågor som rör studenters situation. Under 2021 kommer SFS bl.a att anordna
ett antal seminarier och driva en podcast.Detta är breda satsningar med syfte
att öppna upp samtalet om högskolepolitik och bjuda in personer att engagera
sig. Ämnen som berörs kopplat till demokrati och det demokratiska samtalet är
till exempel studentmedverkan och studentinflytande. T.ex höll vi i februari ett
webbsänt webbinarium från Uppsala där vi diskuterade hur studentinflytandet
kan utvecklas i Sverige. Vi kommer även i maj att hålla ett seminarium om
tillgänglighet i högre utbildning, ett ämne som också kommer behandlas i
podcasten.
Under 2021 genomförs även dessa satsningar:

-

SFS har gått samman med Sveriges universitet och högskoleförbund,
SUHF, för att utbilda ungdomspolitiker i vår sektor. Det handlar bland
annat och att få en ökad förståelse för sektor, systemen och
ansvarsfördelning.

Organisationens kommunikativa åtagande
SFS bedriver ständigt både proaktivt och reaktivt kommunikativt arbete i frågor
som rör högskolepolitik och studenters studiesituation. SFS syfte och vision är
bestämd av medlemmarna vid årsmötet och ledningen bedriver arbetet utifrån
vad medlemskårerna beslutat.
Under 2021 kommer SFS att driva ett antal politiska frågor som är viktiga för
medlemskårerna och vara deras röst i det politiska samtalet på nationell nivå.
SFS kommer även att genomföra satsningar som syftar till att öppna upp det
politiska samtalet och bjuda in fler t.ex seminarier och podcast.
I det kommunikativa deltagandet blir det en integrerad del av SFS ordinarie
kommunikation där 100 år av demokrati uppmärksammas. På förslag ligger
även att förtydliga SFS påverkansarbete och de värderingar som ligger till grund
för det, demokrati är en självklar och integrerad del som anges i SFS stadga och
med tillägget kommer ytterligare aspekter stärkas.
Som en del av vårt 100 årsjubileum så kommer vi flera gånger under 2021 att
uppmärksamma studentinflytande som demokratisk funktion. Vi kommer även
uppmärksamma demokratins 100-årsjubileum i våra digitala kanaler, och tittar
på att skriva ett blogginlägg.
Om aktören
SFS är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och
högskolor. SFS har ett femtiotal medlemskårer vilka tillsammans representerar
ungefär 340 000 studenter

