
Visjon og mål for FO-Studentene  1 

 2 

Formål 3 

«Visjon og mål for FO-Studentene» er et veiledende dokument som beskriver de langsiktige 4 

målene for FO-Studentene, og delmål som hjelper oss på veien.  5 

 6 

Dokumentet er veiledende for hvordan FO-Studentene ønsker å videreutvikle 7 

organisasjonen, og samle oss om et felles fremtidsbilde vi vil strekke oss etter. På denne 8 

måten kan de ulike delene av organisasjonen samles om felles mål, på en måte som 9 

oppleves meningsfylt og engasjerende for alle. 10 

 11 

Visjon 12 

Visjonen vår er:  13 

FO-Studentene skaper faglige- og sosiale nettverk som bidrar til å sette medlemsmassens 14 

interesser på dagsorden, og er derfor en naturlig del av våre studenters hverdag. 15 

 16 

Kjerneverdier 17 

Våre kjerneverdier er valgt ut gjennom innspill fra våre medlemmer og hva de forbinder med 18 

FO-Studentene. Kjerneverdiene er det vi legger til grunn i FO-Studentenes daglige arbeid og 19 

hvordan vi er i møte med andre mennesker.  20 

Verdiene er retningsgivere som vi kan bruke for å ta avgjørelser når vi ellers ikke har 21 

fastsatte mål eller vedtak.   22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 



Inkluderende 28 

FO-Studentene er inkluderende overfor alle, uavhengig av religion, alder, livssyn, 29 

kjønnsidentitet, legning, etnisitet og funksjonsevne. Det skal være lavterskel å være med i 30 

FO-Studentene, og vi skal være åpne og imøtekommende overfor alle studenter.  31 

Vi er åpne om vår aktivitet, og streber etter å være så transparente som mulig. Vi skal være 32 

inkluderende og imøtekommende overfor andre relevante aktører.   33 

FO-Studentene er åpne for konstruktiv kritikk og meningsutveksling med 34 

meningsmotstandere. Det er rom for å være seg selv, si sin mening, stille spørsmål og å 35 

være kritisk til egen organisasjon. 36 

 37 

Utviklende  38 

FO-Studentene skal bidra til å utvikle medlemmene sine faglig og sosialt, for å møte 39 

morgendagens utfordringer. Vi tør å tenke utenfor boksen og setter ambisiøse mål, som vi 40 

sammen jobber mot. Gjennom representasjon i relevante ledd og nivåer setter vi tydelige 41 

krav og er medlemmenes stemme. 42 

 43 

Engasjerende   44 

FO-Studentene skal engasjere medlemmene sine til å ha, og til å fremme sine meninger. Vi 45 

engasjerer til å organisere seg. Vi er interessevekkende, og skaper engasjement gjennom å 46 

sette etiske og tabubelagte temaer på dagsorden. Vi engasjerer gjennom deltakelse og 47 

muligheten til å påvirke.  48 

Vi skal engasjere gjennom å møte andre mennesker med ulike bakgrunner. Vi skal skape 49 

møteplasser med studenter fra andre studieretninger og utdanningsinstitusjoner, for å dele 50 

erfaringer og meninger.  51 

  52 

Utfordrende   53 

FO-Studentene tør å provosere og å skape diskusjon. Vi tør å komme med nye synspunkter 54 

og utfordrer dagens praksis. Vi utfordrer samfunnet, politikere, utdanningsinstitusjoner og 55 

systemene vi skal ut i. Vi utfordrer medlemmene våre til å strekke seg etter målene sine.  56 

  57 



Strategiske mål 58 

De strategiske målene viser i hvilken retning FO-Studentene ønsker å utvikle seg. 59 

 60 

1 Rekruttering 61 

 62 

Hovedmål  63 

1.0 Vi skal jobbe for å ha en organisasjonsgrad på minst 50% blant studenter på bachelor- 64 

og masterutdanninger innen våre studieretninger. 65 

 66 

Delmål  67 

1.1 Vi skal øke innsatsen på medlemsbevaring av sisteårsstudenter.  68 

1.2 Det skal arrangeres faglige og politiske aktiviteter.  69 

1.3 Det skal arrangeres vervekampanjer hvert år.  70 

1.4 Studentrådgiver skal oppdatere lokallagsstyrene på organisasjonsgraden på deres 71 

studiested én gang i semesteret.  72 

1.5 Vi skal ha en reell medlemsvekst på 150 studentmedlemmer hvert år.  73 

1.6 Vi skal gjøre oss kjent blant våre studenter og være synlige ved studiestart på alle våre 74 

studiesteder.  75 

1.7 Vi skal aktivt bruke digitale verktøy for å utvikle oss som organisasjon, og for å være 76 

synlige og tilgjengelige for våre medlemmer. 77 

1.8 Vi skal samarbeide med andre relevante aktører som for eksempel 78 

studentsamskipnaden, linjeforeninger og faddergrupper for å nå studenter ved studiestart. 79 

 80 

2 Politisk påvirkning 81 

 82 

Hovedmål  83 

2.0 Vi skal ivareta og fremme våre studenters interesser og rettigheter.  84 



 85 

 86 

Delmål  87 

2.1 Vi skal forbedre utdanningene våre.  88 

2.2 Vi skal utfordre yrkesfeltene vi skal inn i.  89 

2.3 Vi skal sette relevante temaer på dagsorden.  90 

2.4 Vi skal engasjere studentene til å si sin mening.  91 

2.5 Vi skal skape et samfunnspolitisk engasjement.  92 

  93 

3 Interne prosesser 94 

 95 

Hovedmål  96 

3.0 Vi skal være en inkluderende organisasjon med prosesser som sikrer kontinuitet og 97 

engasjement.  98 

 99 

Delmål  100 

3.1 Vi skal ha klare retningslinjer for lokallagenes oppbygging og drift.  101 

3.2 Vi skal ha gode rutiner som informerer alle studentmedlemmer om når og hvordan de 102 

kan melde opp saker med tilhørende saksgang.  103 

3.3 Vi skal ha kontaktpunkt mellom lokallagsstyrene og sentralstyret.  104 

3.4 Vi skal ha kontaktpunkt mellom lokallagsstyrene.  105 

3.5 Vi skal ha veiledere, retningslinjer og instrukser som er lette å forstå, enkle å ta i bruk og 106 

er lett tilgjengelige.   107 

3.6 Vi skal aktivt kontakte og oppfordre medlemmer med funksjonsnedsettelser til å bidra i 108 

arbeidet med å tilrettelegge arrangementer, kampanjer og informasjon i og om 109 

organisasjonen. 110 

 111 



4 Opplæring og oppfølging 112 

 113 

Hovedmål  114 

4.0 Vi skal ha aktive studentmedlemmer som opplever seg ivaretatt, og som gis kompetanse 115 

til å utøve vervene sine.  116 

Delmål  117 

4.1 Sentralstyret og studentrådgiver skal gi lokallagsstyrene skolering minst én gang i 118 

semesteret. 119 

4.2 Sentralstyret og studentrådgiver skal sørge for ekstra oppfølging og skolering til ledere 120 

og nestledere. 121 

4.3 Studentrådgiver har ansvar for opplæring og overlapp for sentralstyret, valgkomiteen og 122 

kontrollkomiteen.  123 

4.4 Vi skal ha skoleringsopplegg som tar for seg alle delene ved verv i FO-Studentene.  124 

4.5 Vi skal ha tilgjengelige nettressurser knyttet til opplæring og oppfølging. 125 


