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Bakgrund
Verksamhetsplanen är ett styrdokument för Linnéstudenternas arbete och lyfter upp
fokusområden för kommande verksamhetsår. Verksamhetsplanen är framtagen i linje med
organisationens långsiktiga mål samt de samarbetsavtal som skapats i samverkan med externa
aktörer.
Syftet med verksamhetsplanen är att identifiera viktiga områden att prioritera under
verksamhetsåret. Verksamhetsplanen omfattar inte allt som Linnéstudenterna ska arbeta med,
utan fokuserar på de frågor som behöver arbetas aktivt med under verksamhetsåret 2020/21.
Mål: en studentkår med en stark röst, som skapar legitimitet och förtroende för alla
Linnéuniversitetets studenter.

Attraktiva studentstäder
Linnéstudenterna ska arbeta för att utveckla både Kalmar och Växjö som studentstäder.
Kalmar
Under verksamhetsåret 2019/2020 så har styrelsen för Linnéstudenterna jobbat väldigt aktivt
med att utveckla ett Studenternas Hus. Samarbetet med föreningarna om hur uppsättningen av
en samlingsplats ska fungera har fördjupats och samarbetet borde vara prioriterat under nästa
verksamhetsår. Universitetskajen kommer stå klar under nästa år vilket kan komma att påverka
den fortsatta planeringen kring Studenternas Hus men även Linnéstudenternas verksamhet så
man borde hålla koll på hur behovet av organisationen påverkas. Kåren vill skapa möjligheter
för studenterna att träffas samt få kontakt med staden och näringslivet i Kalmar samt främja det
studiesociala livet för studenterna i staden.
Växjö
Styrelsen har under det senaste året fördjupat samarbetet med Växjöbostäder och börjat
fokusera på hur man kan utveckla tryggheten på campus. Diskussionerna är i det första skedet så
nästkommande styrelse bör fokusera på hur det samarbetet kan utvecklas så alla studenter
känner sig trygga på campus. Växjö har ett starkt studentliv med två studentpubar, aktiva
studentföreningar och naturliga mötesplatser på campusområdet. Som tidigare styrelser har
påpekat så väljer få studenter att stanna kvar i regionen när dem avslutat studierna. Genom
samarbete med Växjö Kommun och Växjö City så har styrelsen under 2019/2020 jobbat vidare
med att försöka få studenter att stanna efter avslutade studier genom tillexempel utvecklandet av
ett studenthäfte. Den nya styrelsen rekommenderas att kolla vidare på möjliga samarbeten som
kan stärka studenternas närvaro i Växjö som helhet.
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Re-branding
Under verksamhetsåret 2019/2020 påbörjades ett arbete med Re-branding. Detta har inneburit att
medlemmarna har fått rösta om ett nytt namn. Organisationen jobbar nu även med att ta fram en ny logga.
Stadgeändringarna kommer röstas igenom på årsmötet och måste tas upp på nästa verksamhetsårs första
medlemsmöte. Att byta namn och logga kommer betyda att dokument och marknadsföringsmaterial måste
tas fram och den nya styrelsen bör fortsätta ha Re-branding som ett fokusområde.

Kvalitetssäkringssystem
Kvalitetsutvärderingsgranskningarna, Treklövern emellan Linnéuniversitetet, Karlstads universitet
och Mittuniversitetet har pågått i drygt två år nu, och kvalitetssystem har implementerats samt
utvärderas under flera olika omgångar. Studentkåren har under verksamhetsåren 2019/2020 varit
delaktiga i dessa delar av universitetet och ett stort fokus bör läggas på att utveckla kvalitén även
under kommande mandatperiod. Utöver detta granskningssamarbete pågår
Universitetskanslersämbetets nationella granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete.
Linnéuniversitetet är planerat att genomgå denna omfattade granskning år 2022. Studentkåren bör
därför nästa mandatperiod förbereda sig inför det och k vara delaktiga i nationella
utbildningsgranskningar så väl som det egna lärosätets framtagande, samt implementering av nya
kvalitetskriterier.

Studentrepresentation
Under verksamhetsperioden 2019/2020 har stort fokus lagts på strukturering av processen och
hantering gällande studentrepresentanter. I uppdraget som studentrepresentant får studenter en
unik insyn i universitetets akademiska organisation, och erbjuds direkta möjligheter för inflytande i
frågor som rör deras utbildning. Under vårterminen 2020 har flera interna arbeten påbörjats
gällande exempelvis strukturering, klarare riktlinjer, inventering samt ökade samtal med
utbildningsföreningarna samt Linnéuniversitetet. Studentrepresentation är en grundläggande faktor
i studentinflytandet, och är något som nästkommande styrelse bör fortsätta att utveckla och arbeta
med under verksamhetsåret 2020/2021.

