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Verksamhetsplan 2014/2015
Framtidens högskola
Idag saknas det en tydlig politisk ambition för högskolan. Istället för att
ta ett samlat grepp om högre utbildning och forskning genomförs
enskilda reformer på respektive område. Det gör att akademin blir allt
mer osammanhängande. Att försöka lösa enskilda problem utan att ta
hänsyn till helheten är inte vägen framåt. Istället behövs en bred
politisk överenskommelse om hur framtidens högskola ska se ut.
Utbildningens och forskningens villkor ska utformas utifrån en
gemensam målbild som ger lärosätena långsiktiga spelregler att förhålla
sig till.
Framtidens högskola måste enligt SFS bygga på vissa principer för att
studenter på alla nivåer ska få bästa tänkbara utbildning. All
utbildning, inklusive forskarutbildningen, ska vara användbar för
studenterna och de forskarstuderande. Det innebär att studenter och
forskarstuderande ska få en samlad kompetens som de har användning
för i samhällslivet och i arbetslivet, vare sig de väljer att fortsätta sitt
yrkesliv inom akademin eller inte. För att utbildningen ska bli
användbar ska undervisningen till såväl innehåll som metod vara
utformad utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Studenter på
samtliga nivåer ska dessutom få en internationell erfarenhet under
utbildningstiden, oavsett om de själva väljer att studera utomlands eller
inte.
Högskolepolitiken måste formuleras utifrån en tydlig bild av akademins
syfte och roll i samhället. Det vetenskapliga syftet måste stå över alla
krav på akademin att generera ekonomisk nytta och fungera effektivt.
Högskolan ska stimulera studenter och forskarstuderande att söka
kunskap fritt. Det innebär att arbetsmarknadens och näringslivets krav
på vilken kunskap studenter och forskarstuderande ska tillägna sig och
generera inte ska vara styrande. Utbildning får heller aldrig reduceras
till en vara på en marknad utan är en självklar rättighet i ett
demokratiskt samhälle. Högre utbildning ska därför vara avgiftsfri för
alla studenter.
Politiken för högskolans framtid ska också formuleras utifrån idén att
akademin ska vara jämställd och jämlik. Faktorer som social bakgrund,
härkomst, kön eller funktionalitet ska inte begränsa människor att nå
framgång inom högre studier eller forskning.

Övergripande mål
En bred politisk överenskommelse om högskolans framtid ska initieras.
Överenskommelsen ska innefatta antagnings-, kvalitets- och
resursfördelningssystem och formuleras utifrån ett tydligt
studentperspektiv och innehålla reformer för en användbar utbildning
och en akademiskt fri högskola.
Delmål 1: En akademiskt fri högskola
SFS ska vara en tydlig röst i debatten om högskolans syfte och roll i
samhället. SFS ska också verka för att högre utbildning ska vara
avgiftsfri för alla studenter.
Delmål 2: En sammanhållen högskola
SFS ska arbeta för att en förbättrad undervisning och pedagogisk
kompetens i högskolan blir en uttalad politisk ambition. SFS ska också
belysa varför en nära koppling mellan utbildning och forskning gynnar
kvaliteten inom båda områdena. Forskningen och
undervisningsuppdraget ska få likvärdig status.
Delmål 3: En internationell högskola
SFS ska synliggöra varför internationalisering är en viktig
kvalitetsaspekt för den högre utbildningens samtliga nivåer och arbeta
för att Sverige ska inta en mer aktiv position i arbetet med
Bolognaprocessen.
Delmål 4: En användbar forskarutbildning
SFS ska verka för att forskarutbildningen förbereder forskarstuderande
för en framtid både inom och utanför akademin. Forskarstuderandes
möjligheter efter disputation ska uppmärksammas i de forum där
forskning och forskarutbildning diskuteras.

Förutsättningar för att studera och doktorera
Många studenter och forskarstuderande verkar under orimliga
ekonomiska och sociala förhållanden. Det begränsar deras möjligheter
att prestera inom både studier och forskning.
Många studenter och forskarstuderande har svårt att få ekonomin att gå
ihop. Studiemedlet täcker inte studenters grundläggande utgifter och
forskarstuderande som saknar anställning har ofta en låg inkomst.
Studiemedlets höga låneandel skuldsätter studenter, påverkar deras
ekonomiska situation under lång tid efter studietiden och flyttar
ansvaret för studiefinansiering från samhälle till individ. Stora grupper
av både studenter och forskarstuderande är utan skydd från
socialförsäkringssystemet. Det är förutsättningar som tvingar vissa
grupper att välja bort både studier och forskarkarriär. Dessa
förutsättningar skapar också hinder för studenter och forskarstuderande
att fullgöra sin utbildning vilket får allvarliga konsekvenser för både
individ och samhälle.
Bostadsmarknaden för studenter försvårar den sociala situationen
ytterligare. Många studenter får vänta flera terminer innan de får en
permanent bostad. Att ständigt tvingas bryta upp och oroa sig över sin
bostadssituation skapar en osund stress som inverkar på studierna.
Ansvariga politiker på alla nivåer måste se till att alla studenter erbjuds
permanent boende till ett rimligt pris från dag ett.
Internationella studenter och forskarstuderande möter onödiga problem
och hinder i Sverige. Migrationsreglerna begränsar deras möjligheter att
lyckas med studier och forskning och hindrar dem från att stanna kvar i
Sverige efter examen. Internationella studenter och forskarstuderande
har inte heller samma möjligheter som andra att påverka sitt lärosäte på
grund av språkliga barriärer. Den högre utbildningen berikas av
internationella studenters och forskarstuderandes perspektiv och
arbetsmarknaden inom och utanför akademin behöver deras kompetens.
Sverige måste ta vara på de kvalificerade människor som söker sig hit –
inte slänga ut dem.
Övergripande mål
Studerande och forskarsstuderande ska ha de ekonomiska och sociala
förutsättningar som krävs för att de ska lyckas med sina studier och sin
forskning.
Delmål 1: Förbättrad bostadssituation för studenter
SFS ska synliggöra de problem som finns på studentbostadsmarknaden
och arbeta för att fler bostäder byggs för studenter.

Delmål 2: Ökad social trygghet för studenter och
forskarstuderande
SFS ska arbeta för att socialförsäkringssystemet görs om så att alla som
studerar och doktorerar i Sverige ska ha ett fullvärdigt
försäkringsskydd.
Delmål 3: Förändrade regler för inresande studenter
SFS ska arbeta för en förändring av de regler som begränsar eller
försvårar för inresande studenter och forskarstuderande samt negativt
påverkar deras möjligheter att stanna i Sverige.
Delmål 4: Förbättrade ekonomiska villkor för studenter och
forskarstuderande
SFS ska arbeta för att den ekonomiska situationen för studenter och
forskarstuderande ska förbättras. Studiemedlet ska vara utformat efter
studenters ekonomiska situation, utbildningsbidraget för
forskarstuderande ska ersättas med anställning och forskarstuderande
som försörjer sig genom stipendier ska ges samma sociala och
ekonomiska villkor som anställda. Särskilt ska studiemedlets betydelse
för en breddad rekrytering till högskolan synliggöras och om möjligt
förstärkas

Organisationsutveckling
SFS är en medlemsburen organisation. Om SFS ska vara en relevant
företrädare för Sveriges studenter måste organisationen arbeta för att
bli mer effektiv som påverkansorganisation med förankring i
studentkårer och andra relevanta studerandeorganisationer. SFS
medlemsmöten ska i första hand vara ett forum för information och
åsiktsförankring. I andra hand kan det även vara ett forum för
erfarenhetsutbyte.
SFS ska fortsätta att verka för att vara en tillgänglig, inkluderande och
demokratisk organisation. Arbetet ska ske i all verksamhet; SFSFUM,
medlemsmöten, styrelsemöten och kansliet. Fokus ska också läggas på
hur kommunikationen mellan styrelse och medlemskårer,
doktorandkommitté och Komit kan utvecklas och förbättras. Arbetet
med att vara en tillgänglig och inkluderande organisation ska ske i alla
kanaler; medlemsinformation, nyhetsbrev, webbsida, sociala medier,
deltaganden och uttalanden.
SFS vision ska fungera som en vägledning för vilken rikting
organisationen ska ta ur ett långsiktigt perspektiv. Nuvarande vision
sträcker sig till 2015. Därför behöver SFS ta fram en ny vision som ska
gälla från verksamhetsår 2015/16 och framåt.
Efter kårobligatoriets avskaffande förändrades SFS finansiering. Därför
är det nu motiverat att se över hur väl den nuvarande finansieringen
fungerar och om det finns några utvecklingsmöjligheter.
Övergripande mål 2014/15
SFS ska vara en inkluderande, tillgänglig, oberoende och demokratisk
organisation, som har kunskaper om vilka medlemskårerna är och vad
de vill ha ut av sitt medlemskap.
Delmål 1: SFS – en medlemsburen organisation
För att SFS bättre ska kunna förankra sina frågor ska SFS i samråd
med medlemskårerna utveckla verktyg som möjliggör medlemskårernas
deltagande i SFS påverkansarbete utifrån SFS politiska fokus.
Medlemskårerna ska få information om aktuellt påverkansarbete och
kunna vara delaktiga i utformandet.
Delmål 2: En hållbar ekonomisk framtid
SFS ska undersöka framtida möjligheter för organisationens
finansiering.
Delmål 3:
SFS ska verka för att studentkårernas oberoende utreds. SFS ska
utforma förslag på åtgärder som säkerställer studentkårernas oberoende
och verka för att förslagen genomförs.

