
FO-Studentene er en sammenslutning av student-
medlemmer i Fellesorganisasjonen (FO). fo.no
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FO-Studentenes lokallagshåndbok er laget for å hjelpe FOs student-
medlemmer å starte opp og drive et lokallagsstyre. Ved å bla videre 
vil du få svar på en del spørsmål vi vanligvis blir stilt av studenter i 
oppstarten av lokallagsarbeid. Samtidig kan håndboken være et nyttig 
verktøy for etablerte lokallagsstyrer som for eksempel bare lurer på 
når og hvordan man burde gjennomføre årsmøtet. Vi kan derimot ikke 
garantere at alle svarene er her, men dette er stedet å lete før du slen-
ger inn en e-post til studentrådgiveren. Lokallagshåndboken skal være 
relevant for alle medlemmer i lokallagsstyret og er delt inn i fire deler: 

De fire delene er:

Del 1 – Lokallag og lokallagsstyrer

Del 2 – Drift av lokallagsstyret

Del 3 – Rekruttering og medlemsbevaring

Del 4 – FO og FO-Studentene

Sitter du i FOs fylkesavdeling og lurer på hvordan du 
kan starte opp et lokallagsstyre på det nærmeste 
studiestedet? Eller har du nettopp tatt på deg et verv 
i lokallagsstyret?

Fo
ro

rd

2 3



Del 1

Lokallag og 
lokallagsstyrer

Et lokallag er summen av alle FOs studentmedlemmer ved 
studiestedet ditt. For å ha et studentmedlemskap i FO må man 
studere innenfor barnevern, sosialt arbeid, vernepleie eller velferdsfag. 
Medlemmer som tar master/eller annen videreutdanning som har 
studiet som hovedbeskjeftigelse kan også være studentmedlem. 
Lokallaget dannes av seg selv om man er flere enn et medlem 
ved studiestedet. For å gi lokallagene et tilbud tilstreber FOs 
fylkesavdelinger i samarbeid med FO-Studentenes sentralstyre og 
studentrådgiver å opprette lokallagsstyrer. 

Et lokallagsstyre er valgte studentmedlemmer som frivillig jobber 
for å skape et faglig og sosialt fellesskap for lokallaget. I FO-Stu-
dentene sitt arbeid er lokallagsstyret et viktig talerør. Gjennom 
lokallagsstyret kan FO-Studentenes sentralstyre, studentrådgiver og 
fylkesavdeling få informasjon om kvalitet på utdanning og praksis, 
samt kan lokallagsstyret gi informasjon til lokallaget om medlemsfor-
deler og lokal og sentral aktivitet i FO. Hvis man ønsker å opprette et 
lokallagsstyre må man minst være tre studenter. Dette er et krav for å 
kunne sikre trygg økonomisk styring og rettferdig arbeidsfordeling. Det 
er nødvendig med en leder, nestleder og økonomiansvarlig. Ellers er 
det ingen krav til styrets sammensetting, men om mulig er det en for-
del å representere flere årskull og utdanninger. Slik blir det lettere for 
dere å spre informasjon og skape et tilbud basert på flere interesser.   

Når man har sikret de nevnte rollene, kan man ha fritt spillerom og 
lage egne roller til andre som ønsker å være med. Her kan det være 
lurt å snakke sammen og avdekke hva som er behovet. Hva ønsk-
er dere å oppnå og hvordan kan dere gå frem for å oppnå målet? 
Hvordan ser tidsskjemaet deres ut og hvilke forventninger har dere til 
hverandre? Har noen av dere drevet med noe lignende før? I FO-Stu-
dentene har vi god erfaring med å la studenter for eksempel være 
rekrutteringsansvarlig, SoMe-ansvarlig og velferdsansvarlig. Listen er 
lang, og det viktigste er å ta på seg et verv som man synes er nyttig og 
gøy. Gjennom å få en tittel med tilhørende ansvarsområde vil det også 
være lettere å kjenne tilhørighet til styret og FO-Studentene. 

Hva er et lokallag?

Hva er et lokallagsstyre?
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FOs fylkesavdelinger har ansvar for å opprette og gi opplæring 
til lokallagsstyrer. Et nytt lokallagsstyre opprettes ved at student-
medlemmer blir valgt til å sitte i styret. Det er anledning til å danne 
lokallagsstyrer som omfatter flere lokallag. Valg av styre finner sted 
på et eget møte som kalles årsmøte. I del 2 vil man finne mer infor-
masjon om hva et årsmøte må inneholde. Hvis lokallaget mangler et 
styre, er det fylkesavdelingens ansvar å kalle inn til årsmøte. Dette 
gjøres ved å sende invitasjon til alle FOs studentmedlemmer ved det 
aktuelle studiestedet. Vanlig praksis er å sende invitasjon på e-post 
via tillitsvalgtverktøyet.  

Selv om man som sittende styre er i kontakt med enkelte studenter 
som vil ta over, må alle FOs studentmedlemmer ved studiestedet 
inviteres. Det er ingen krav om hvor lenge før årsmøtet man burde 
sende ut innkalling, men det er selvsagt lurt å planlegge i god tid.  
Et tips er å lage et tilhørende Facebook-arrangement og linke til dette i 
e-posten. Dere kan også legge ved lenke til FO-Studentene sin  
Facebook-side og nettsiden: www.fo.no/student 

På årsmøtet stemmer man over de ulike vervene og som sagt har alle 
studentmedlemmer som er til stede stemmerett. Det nyvalgte styret 
sitter frem til neste årsmøte. Lokallagsstyret kan supplere seg selv 
i etterkant av årsmøtet. Studentrådgiver kan bistå i planlegging av 
årsmøtet, samt har hvert lokallag en kontaktperson i FO-Studentenes 
sentralstyre. Hvis dere er usikre på hvem dette er, kan dere ta kontakt 
via: post@fostudentene.no. 

Hvordan kan man opprette et nytt 
lokallagsstyre?

Hvis man ønsker å opprette et 
lokallagsstyre må man minst 
være tre studenter.
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En slik e-post burde informere om følgende:
Hva et lokallag og lokallagsstyre er
Eksempel på hvilke roller man kan ha i lokallagsstyret
Alle FOs studentmedlemmer har stemmerett
Tid og sted for årsmøte
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Hittil har vi gått gjennom hvordan man kaller inn til årsmøte og gjen-
nomføring av valg. I tillegg er det visse saker årsmøtet skal behandle:

Dette vil naturligvis se annerledes ut om det har manglet et styre. Da 
er det nok at fylkesavdelingen gjør rede for hvilke økonomiske midler 
det nye lokallagsstyret vil ha til rådighet. Et budsjett må i så fall lages i 
etterkant av årsmøtet.

Lokallaget skal avholde sitt årsmøte før FO-Studentenes årsmøte 
(oktober/november). Det avholdes årsmøte en gang i året og hvilket 
tidspunkt man velger burde være et strategisk valg. Et tips er å ha 
årsmøtet enten i starten av året, for eksempel rundt februar, eller i 
september. Dette er for å unngå eksamensperioder og samtidig ikke 
ha det under semesterslutt/-start. Hvis man kaller inn til årsmøtet 
i en travel periode for de fleste studentene vil man merke dette på 
oppmøte, og det kan være vanskeligere å dra med seg flere etter man 
har hatt valg. Personvalg fra lokallagets årsmøte skal sendes til stu-
dentrådgiver innen tre uker etter møtet. Dette er samtidig en anledning 
til å komme i kontakt med studentrådgiver, som igjen vil sette dere i 
kontakt med FO-Studentenes sentralstyre. 

For å skape engasjement rundt årsmøtet kan man bruke midler på 
matservering, for eksempel pizza og brus. En god tidsplan er å sette 
av 30 minutt på starten av årsmøtet til mat og informasjon om FO-Stu-
dentene. Skriv gjerne i innkallingen at det er gratis mat og at man kan 
komme «bare» for informasjon og sosialt. Selv om noen da kommer 
kun for mat, er det en god mulighet til å vise lokallaget hvem man er 
og skape interesse rundt videre arbeid.

Hvordan gjennomfører man et årsmøte?
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Del 2

Drift av 
lokallagsstyret

Hva man har gjort i år (styremøter, arrangement, rekruttering etc.)
Regnskap (hva man har brukt siden forrige årsmøte)
Budsjett (hva man ser for seg å bruke frem til neste årsmøte)
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Økonomiansvarlig kan på vegne av lokallagsstyret søke om midler til 
aktiviteter fra FO-Studentenes sentralstyre. Hvert år har lokallags- 
styrene mulighet til å søke om midler fra sentralstyret slik man har 
disponibelt kr. 6000,- på konto.  
 

Søknaden sendes til post@fostudentene.no og behandles av FO-Stu-
dentenes sentralstyre. Det er studentrådgiver som ser på søknaden 
først og kommer med eventuelle tilbakemeldinger om noe må endres 
før den kan godkjennes av sentralstyret. Midlene kan blant annet 
brukes på styremøter, stand, informasjonsmøter, fagkvelder og sosialt 
innad i styret. FO-Studentene dekker ikke alkohol eller andre rusmidler. 
Lokallagenes konto ligger under fylkesavdelingen. Tilgang til økon-
omiske midler avtales med den enkelte fylkesavdelingen. Økonomi-
ansvarlig må i god tid før informere fylkesavdelingen om hvilke planer 
man har, og hva dette eventuelt vil koste. 

Hvordan søker man om 
økonomiske midler? 

Hvor ofte lokallagsstyret ønsker å ha styremøte er opp til en selv. 
Av erfaring kan det være lurt å ha styremøte en gang i måneden, og 
heller møtes sjeldnere i eksamensperioder og oftere før/etter arrange-
ment. Det anbefales å lage en handlingsplan på det første styremøte. 
En handlingsplan er en plan over hvilke aktiviteter lokallaget skal 
gjennomføre i løpet av semesteret/studieåret. Ved å lage en han-
dlingsplan kan man også planlegge styremøter fremover og delegere 
ansvar ut ifra når styremedlemmene har tid. Det er ofte sårbart å ta på 
seg et verv ved siden av et fulltids-/deltids-studie. For å unngå at noen 
faller fra fordi man har for mye ansvar, er det viktig å planlegge godt. 
Sjekk ut når man har eksamen og eventuelt arbeidshelg, andre verv ol. 
Når kan dere trå til ekstra og når må man gi hverandre litt slakk? 

FO-Studentene arrangerer flere årlige arrangement. Det er et godt 
utgangspunkt å ha møte før og etter disse arrangementene. Før for å 
lese dere opp på sakspapirer og forberede dere, etter for å oppsum-
mere og følge opp eventuelle oppfordringer til aktivitet man har fått av 
FO-Studentenes sentralstyre. Enkelte universitet/høgskoler har kontor 
og rom for studentforeninger. Snakk med studierådgiver ved studie- 
stedet og hør om dette er aktuelt for dere å ta i bruk. 

Et tips er å gjøre nestleder til fast referent under møter. Dere finner 
mal til referat på www.fo.no/student 

Hvor ofte burde man ha styremøter?
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En søknad må inneholde:
Handlingsplan/oversikt over hva midlene skal gå til
Regnskap
Budsjett
Kontonummer
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FOs fylkesavdelinger har ansvar for å verve studentmedlemmer. 
Lokallagsstyrene er viktige ressurser i rekrutteringsarbeidet. Både 
fordi man blir flere om arbeidet og fordi det kan ha en større effekt å 
høre om FOs studentarbeid fra et aktivt studentmedlem. 

Hvert år ved studiestart sender FO ut x antall studentpakker til 
fylkesavdelingene. Det er fylkesavdelingenes ansvar å ta kontakt 
med lokallagsstyrene for å få gitt ut rekrutteringsmaterialet. En 
studentpakke består ofte av ryggsekk, studentmagasinet, penner, 
notatbøker ol. 

Å stå på stand kan for noen være skummelt. Det kan være utfordrende 
å vite hva man skal si og hvordan man skal gå frem. Studentrådgiver 
og fylkesavdelingene har tilgang på vervekurs og kan gi opplæring 
til styret før man står på stand. Her kan man sammen øve på gode 
verveargument og bli trygg på hva man kan svare på spørsmål. Alt 
som er av nytteverdi for den enkelte student blir viktig å hente fram. 
For eksempel et tillitsvalgtapparat som kan støtte deg i studie- og 
arbeidslivet, billige forsikringsordninger, nettverksbygging som 
kan være nyttig for jobbsøking etter endt utdanning og Fontene og 
Fontene forskning. 

For å skape oppmerksomhet rundt stand kan mat og drikke pluss 
gratis stæsj være en god plan. Det fungerer ofte som et trekkplaster 
å dele ut gratis mat. Samtidig er det viktig at man ikke må melde seg 
inn for å få gratis mat. La studentene stikke innom for en kopp kaffe 
og en prat. Ofte må man se en logo og høre om tilbudet flere ganger 
før man melder seg inn. Ved å stå på stand blir studentene kjent med 
dere og vil etter hvert se på dere som en naturlig del av studiestedet. 
En annen form for trekkplaster er konkurranser på stand. Kanskje 
kan de første som melder seg inn få noe ekstra stæsj? Hør med 
studiestedet hvor dere kan stå på stand og når. Det kan være gunstig 
å stå utenom de dagene hvor alle andre står, for å unngå at man 
drukner i støy. 

Hvordan verve studentmedlemmer? 
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Del 3

Rekruttering 
og medlems-
bevaring

Måter man kan bidra inn i rekrutteringsarbeidet er blant annet ved å:
Stå på stand med profileringsartikler
Dele informasjon på Facebook, Instagram og andre sosiale medier
Invitere seg inn i undervisningsrom for de ulike utdanningene og årskullene
Lage arrangement som er gratis hvis man melder seg inn i FO
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Studentmedlemskapet er gratis det første semesteret. Derfor er det 
lurt å stå et par dager ekstra på stand i starten av semesteret, for at 
studentene skal få benytte seg av tilbudet. Innmelding skjer ved å 
sende «FOmedlem» til 1960 og følge instruksene som kommer, eller 
gjennom nettsiden: www.fo.no Inviter samtidig nye medlemmer til 
å følge Facebook-siden deres og/eller Instagramkontoen. På den 
måten kan medlemmene følge med på aktuelle arrangement og 
medlemsfordeler.

Å invitere seg selv inn i undervisningsrom er et godt grep for å nå 
ut til mange om gangen. Studentrådgiver har laget presentasjoner 
som er godt egnet til dette. Hør med emneansvarlig og planlegg en 
ti-minutters presentasjon på slutten av timen. Gjerne planlegg å stå 
på stand etterpå, ettersom noen kanskje ønsker å høre mer, stille dere 
spørsmål og melde seg inn. Fylkesavdelingen og/eller studentrådgiver 
kan også være med dere inn i undervisning. Om dere inviterer med 
fylkesavdelingen er det lurt å tipse om, eventuelt dele ut, fagartikler og 
profesjonsbøker som avdelingen har tilgjengelig. 

En viktig tradisjon i FO-Studentene er å arrangere jobbsøkerkurs på 
vårsemesteret for avgangsstudentene. Det er fylkesavdelingen sitt 
ansvar å holde kurset, mens studentrådgiver sikrer at kurset alltid  
er oppdatert. 
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Sosiale medier er et nyttig og mye brukt verktøy i FO-Studentenes 
rekruttering og medlemsbevaring. FO-Studentene har en Face-
book-side og Instagramkonto som representerer sentralstyret og 
sentral aktivitet. I tillegg har alle lokallagsstyrene en egen Face-
book-side. Noen har også egen Instagramkonto. Hvis dere er et nytt 
lokallagsstyre, kan dere høre med fylkesavdelingen om å få tilgang til 
Facebook-siden. Del gjerne det FO-Studentene og/eller FO deler på sin 
Facebook, og følg med når vi har vervekampanjer slik dere kan dele 
dette. Når det er mye aktivitet på hovedsidene er det viktig at man 
heller deler dette og lar være å legge ut mye eget i tillegg, for å unngå 
støy. Det er lurt å skrive på sosiale medier og informere om at man 
skal stå på stand, samt følge opp med bilder fra når man er på plass 
og informasjon om hvor lenge man blir stående. 

Ta kontakt med studentrådgiver på: post@fostudentene.no om dere 
ønsker hjelp til å sette opp Facebook Business Manager. På den måten 
kan man betale for digital annonsering av arrangement ol. Gjennom 
Facebook Business Manager kan man planlegge innlegg og sette 
publikum. Dette er et verktøy som hjelper deg å nå de som er i riktig 
målgruppe for det dere tilbyr av aktivitet. Vi har noen bilder/maler 
for SoMe som vi kan jobbe videre med i Adobe InDesign. Gi besk-
jed om dette er ønskelig å samarbeide om. Studentrådgiver er også 
tilgjengelig gjennom Facebook-gruppen «FO-Studentenes lokallag-
sledere». I denne gruppen deler man tips og triks, samt blir det gitt til-
bud om opplæring. Her skal lokallagsleder og nestleder være medlem. 

Har lokallagsstyrene egne SoMe-kontoer?

Lokallagsstyret kan gjerne 
samarbeide med fylkesavdelingen 
om å arrangere jobbsøkerkurs.

14 15



Å ha et arrangement for FOs studentmedlemmer er en verdifull 
måte å både rekruttere og bevare medlemmer på. Av erfaring er 
temakvelder et svært populært tilbud, som også passer godt med 
hva FO-Studentene representerer. Et mål kan være å starte med en 
fagkveld i semesteret og samtidig undersøke hva studentene er 
interessert i. Er det for eksempel et tema som ikke er dekket godt nok 
i undervisning? Ønsker studentene fokus på studieteknikk og hvordan 
forberede seg til eksamen? Er det interesse for å ha foredrag med 
Rosa Kompetanse, LEVE eller Barn av Rusmisbrukere? Her er det kun 
kreativiteten som setter grenser. 

Undersøk behovet, kontakt fylkesavdelingen og eventuelt søk om 
midler fra FO-Studentenes sentralstyre. Fylkesavdelingen kan hjelpe 
dere å opprette et arrangement i FOs kursportal. 

Hvordan gjennomføre et arrangement? 
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Hvis dere ønsker å arrangere en fagkveld, er dette lurt å tenke på:
Bruk en person i styret som står for kontakten med de dere inviterer
Markedsfør godt via e-post og sosiale medier
Ha bindende påmelding med påmeldingsfrist
Finn et passende lokale og sjekk det ut i forkant av arrangementet
Ha stand på utsiden av arrangementet og informer om at man kan 
melde seg inn for å delta gratis på arrangementet
Gratis mat og drikke er alltid en suksess i slike tilfeller
Legg ut bilder før, underveis og etter arrangementet
Avtal med fylkesavdelingen at dere kan få låne profilerings- 
artikler under arrangementet - plasser dem godt synlig fremme  
ved foredragsholderen!

Alle arrangement trenger ikke å være like store. Inviter til digital quiz 
om FO og fagbevegelsen med premier eller pizza-kveld. Samlet sett 
viser arrangement og aktivitet at dere er der for medlemmene. 

Vi ønsker også å understreke betydningen av samarbeid med andre 
organisasjoner og linjeforeninger ved studiestedet. Ta for eksempel 
kontakt med fadderstyret og hør hva de planlegger for studiestart. 
Kanskje kan dere melde dere til å ha en post på rebus, stå på stand 
sammen med andre eller jobbe frivillig for fadderuken? Det finnes 
mange måter å representere FO-Studentene på. Gjennom samarbeid 
med andre styrer vil dere nå flere, samt slipper man å finne opp kruttet 
på nytt. LO-Studentene har blant annet lokallagsstyrer på flere av våre 
studiesteder. Finn dem gjennom Facebook/Instagram og arranger 
felles fagkvelder med fokus på tema i fagbevegelsens ånd. 
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Del 4

FO og 
FO-studentene

Fylkesavdelingen organiserer medlemmer av FO som arbeider eller 
studerer i fylkesavdelingens organisasjonsområde. En av fylkes-
avdelingenes hovedoppgaver er å opprette, skolere og opprettholde 
lokallagsstyrer ved studiestedene i fylket. Samt verve studenter ved 
bachelor- og masterutdanningene. En arbeidsfordeling med hensyn 
til rekruttering, arrangement og andre markeringer er nyttig både for 
lokallagsstyrene og for fylkesavdelingene. Det er anbefalt å utnevne 
en ansvarlig i lokallagsstyret som har kontakt med fylkesavdelingen. 
Dere kan også samarbeide om arrangement som er aktuelle både for 
student- og yrkesaktive medlemmer. For eksempel gratis kino med 
sosialfaglig tema.

Når man oppretter et lokallagsstyre velger man også hvem fra 
lokallagsstyret som skal være representert i fylkesavdelings- 
styret. Fylkesavdelingsstyret er fylkesavdelingens utøvende organ. 
Lokallagsstyret velger to representanter til fylkesavdelingsstyret, 
hvorav den ene har tale-, forslags- og stemmerett. Den andre repre-
sentanten har tale- og forslagsrett. Der fylkesavdelingen omfatter flere 
enn ett lokallag, velges det en representant med tale- og forslagsrett 
for hvert av de øvrige lokallagene. Fylkesavdelingsstyret sitter også i 
representantskapet, som er fylkesavdelingens høyeste organ mellom 
årsmøtene. Representantskapet har møte minst to ganger i året. Se 
FOs vedtekter § 11.4 og § 11.5 for mer informasjon om dette. Det er 
fylkesavdelingen sitt ansvar å forberede lokallagsstyret på hva dette 
innebærer. Om dere er usikre på deres rolle i fylkesavdelingsstyret og 
representantskapet, kan dere ta kontakt med fylkesavdelingen for en 
gjennomgang. 

På stand og arrangementer kan lokallagsstyret få spørsmål om 
medlemskap, rettigheter, arbeidssituasjon ol. Slike henvendelser kan 
man videresende til fylkesavdelingen. Henvendelser som handler om 
utdanning og FO-Studentene kan videresendes til studentrådgiver. Et 
alternativ er også å sende en e-post til fylkesavdelingen med student- 
rådgiver på kopi. 

Hvordan henger lokallaget sammen med 
FOs fylkesavdeling? 
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FOs studentrådgiver sitter på forbundskontoret i Oslo. Tittelen er råd- 
giver i organisasjonsutvikling og studentarbeid, men vi kaller hen for 
studentrådgiver. Lokallagsstyret kan få opplæring av studentrådgiver 
i FOs tillitsvalgtverktøy, rekruttering, forholdet mellom FO og LO, bruk 
av SoMe, økonomi, IKT-verktøy og mye mer. Studentrådgiver er også 
åpen for innspill, og inviterer gjerne til workshop hvis lokallagsstyrene 
ønsker mer kunnskap om et spesifikt tema. Ta gjerne kontakt med 
studentrådgiver i forkant av arrangement for at studentrådgiver skal 
planlegge å bistå. Det ligger utstrakt reisevirksomhet til stillingen og 
studentrådgiver kan komme til studiestedet for rekruttering og  
opplæring. I tillegg er det studentrådgiver som ordner alt det praktiske 
i forkant av FO-Studentenes sentrale arrangement. Mens sentralstyret 
står for innholdet, er det studentrådgiver som ordner ting som 
reiseregninger, overnatting, mat, IKT-verktøy ol. 

Når du er ferdig i vervet ditt kan studentrådgiver lage attest til deg, og 
om ønskelig kan studentrådgiver være referanse. Studentrådgiver kan 
nås på: post@fostudentene.no eller gjennom tlf.nr som man finner på 
www.fo.no 

FO-Studentenes sentralstyre velges hvert år på årsmøtet. Dette består 
av 6 studenter, som skal representere alle utdanningene FO organiser-
er. Ved starten av et nytt år deler man lokallagsstyrene mellom sen-
tralstyrets medlemmer. Det betyr at hvert lokallagsstyre blir tildelt en 
kontaktperson, som skal bistå og oppfordre til lokal aktivitet. I tillegg 
til Facebook-gruppen «FO-Studentenes lokallagsledere» kan det være 
lurt å ha en chat eller gruppe med lokallagsstyret og kontaktpersonen 
i sentralstyret. Hvis man blir tildelt et studiested hvor det ikke er et 
aktivt lokallagsstyre, har kontaktpersonen et særlig ansvar for å hjelpe 
fylkesavdelingen med å opprette dette. 

I løpet av året arrangerer sentralstyret og studentrådgiver tre arrange-
ment. FOs studentkonferanse, skoleringssamling og årsmøte. Til 
disse arrangementene kan man sende x antall medlemmer fra lokal- 
laget og/eller lokallagsstyret. Studentrådgiver eller sentralstyret tar 
kontakt med lokallagsstyret for å få hjelp til å engasjere medlemmer 
ved studiestedet, slik at flere enn styret kan få muligheten til å delta. 
Alle arrangementene i regi av FO-Studentenes sentralstyre er gratis å 
delta på.  

Lokallagsstyrene er ikke forpliktet til å delta på FO-Studentenes sen-
trale arrangement, men man er anbefalt å delta på samtlige. Ettersom 
arrangementene er ment som en ressurs i arbeidet til lokallagsstyret. 
I tillegg er arrangementene en god mulighet til å påvirke den sentrale 
studentpolitikken. På arrangementene blir man enige om hva sentral-
styret skal sette fokus på og jobbe mot. Hvis man ønsker å løfte en 
sak, for eksempel studentboliger eller utfordringer knyttet til praksis, 
kan dette gjøres ved å kontakte sentralstyret. Dere kan lese mer  
om FO-Studentenes politikk og finne handlingsplanen for året på: 
www.fo.no/student 

Hva kan studentrådgiver bidra med? Hvordan samarbeider lokallagsstyrene 
og sentralstyret? 
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Vi håper håndboken har vært til  
hjelp og at dere videre bruker den 
aktivt i lokallagsstyret. Gjennom dere 
kan FO oppnå vekst, samt gi et godt, 
lokalt tilbud til medlemmene.  
Tusen takk for et viktig engasjement  
i FOs studentarbeid! 
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Stå opp 
for trygghet
Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboes gate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

kontor@fo.no
+47 919 19 916

fo.no


