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Verksamhetsplan  

Bakgrund 

Verksamhetsplanen är ett styrdokument för Linnékårens 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 Linnékåren 
ska arbeta med, utan fokuserar på de frågor som behöver arbetas aktivt med 
under verksamhetsåret 2021/22. 

Mål: en studentkår med en stark röst, som skapar legitimitet och förtroende för alla 
Linnéuniversitetets studenter. 

Attraktiva studentstäder 

Linnékåren ska arbeta för att utveckla både Kalmar och Växjö som 
studentstäder.  

Kalmar 

Under verksamhetsåret 2020/2021 så har styrelsen för Linnékåren jobbat aktivt 
med att utveckla ett nytt kårhus. Samarbetet med föreningarna har fortsatts och 
diskussioner om upplägget kring en ny styrelse på kårhuset samt hur man ska hitta 
jobbare har diskuterats. Vi hoppas att nästkommande styrelse fortsätter att 
samarbeta nära med föreningarna och aktivt håller igång utvecklingen av kårhuset. 
Nu när kåren flyttat ner till universitetskajen har vår organisation en närmare 
kontakt med studenterna. Om universitetet öppnar upp för fysiska föreläsningar 
bör verksamheten undersöka hur vi på bästa sätt kan nå studenterna. 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 

Under verksamhetsåret 2020/2021 har trygghet fortsatt att vara ett område som 
kåren har arbetet med. Det är ett väldigt aktuellt ämne och något som många 
studenter brinner för. Samarbetet inom trygghet är ett område som borde fortsätta 
prioriteras, och nästkommande styrelse bör fokusera på att fördjupa externa 
samarbeten kring detta ämne. 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 har kåren jobbat 
vidare med att försöka få studenter att stanna efter avslutade studier, vårat 
samarbete med kommunen inom detta område och andra områden bör fortsätta 
utvecklas under nästa verksamhetsår också.   
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Närvaron i studentlivet  
Coronapandemin har påverkat studentlivet i sin helhet. Kåren har försökt stötta 
föreningarna i en så stor utsträckning som möjligt. Pandemin fortsätter att ha verkan 
på föreningarnas verksamhet och nästkommande styrelse bör efterse och undersöka 
det framtida behovet från föreningarna och hur vi kan stötta dem på bästa sätt.  

Introduktionen är en viktig del i kåren och föreningarnas verksamhet. Det bör ses 
över hur kåren kan vara mer närvarande under introduktionsveckan. Planeringen för 
introduktionen 2021 är redan igång men kårstyrelsen 2021/2022 bör reflektera om 
kårens roll i introduktionen kan tydliggöras och bli mer aktiv inför introduktionen 
2022.  

Studenters rättigheter  
Verksamhetsåret 2020/2021 har präglats av Coronapandemin och det har varit 
väldigt angeläget för styrelsen att representera studenters rättigheter. Detta har 
inneburit ett gediget arbete från kårens sida där vi i många olika sammanhang under 
året deltagit i olika möten med universitetet kring just studenternas rättigheter i sin 
utbildning. Den campusbaserade undervisningen har gått över till 
distansundervisning vilket betytt att det har varit annorlunda förutsättningar för både 
lärare och studenter i genomförandet av utbildningen. Trots en förståelse för de 
förändringarna, är det viktigt att påminna universitetet om att studenternas 
rättigheter inte förändrats. Det är fortsatt viktigt att kvalitéten i utbildningen stannar 
densamma, och under kommande mandatperiod bör kåren lägga en stor vikt i att se 
till att kvalitén av studenternas studier håller standarden.  

Studentrepresentation 
Föregående verksamhetsperiod lade fokus på struktureringen av arbetet gällande 
studentrepresentation, vilket vidare lett till att vi denna verksamhetsperiod 
2020/2021 har kunnat lägga fokus på att hitta studentrepresentanter och få in dem i 
systemet. Med arbetsgrupper från Rådet för utbildning och lärande och ett utvecklat 
samarbete med Studerandeavdelningen på universitetet borde arbetet fortsätta att 
utveckla systemet genom rutiner och riktlinjer på fakulteterna. Nästkommande 
styrelse bör vara involverad i det arbete. Vidare bör de fokusera på den beredande 
verksamheten inom universitetet och studentrepresentation.   

En annan viktig del av studentrepresentation är utbildningsföreningarna. Att fortsätta 
ha ett nära samarbete med dem angående utbildningsbevakning och 
studentrepresentation för att få en mer utbredd representation. Nästkommande 
styrelse bör fortsätta det samarbete och utveckla det ytterligare för att få en mer nära 
medlemskontakt via föreningarna.  

 

 


