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INLEDNING
Jönköpings Studentkår är en sammanslutning av alla studerande vid Stiftelsen Högskolan Jönköping
med ändamål att verka för hög utbildningskvalitet och god studiesociala förutsättningar. Studentkåren
skall företräda alla studenter som studerar vid Jönköping University.
Studentkårens mål är att samtliga studenter vid Jönköping University, nationell såväl som internationell,
ska få en utbildning av hög kvalitet och relevans för det framtida yrkeslivet, samt att studietiden ska kännas
rolig och engagerande. Genom god förankring i näringslivet och ett stort fokus på framtidens utveckling
i kombination med studenternas intresse har högskolan goda förutsättningar för att tillhandahålla en
givande utbildning och studietid.
Studentkåren ska delta och verka aktivt i samhället och på alla nivåer inom Jönköping University för
att sträva mot högre utbildningskvalitet och goda studiesociala förutsättningar. Genom att inom olika
instanser lyfta studenternas intressen verkar Studentkåren för utveckling inom huvudområdena
Utbildning, Studenters hälsa och välbefinnande, Campus, Studentbostäder och Integration.
Studentkåren strävar mot att ligga i framkant när det gäller internationalisering. Studentkåren siktar
mot att vara en stark och oberoende organisation som verkar för studenternas bästa med ett högt
fackhögskoleöverskridande engagemang.
Studentkårens verksamhet skall genomsyras av öppen, aktuell och lättillgänglig information gentemot
studenterna vid Jönköping University.

DISPOSITION
Verksamhetsplanen föreskriver vilka områden som skall ledas av styrelsen under verksamhetsåret
2016/17. Verksamhetsplanen är att betrakta som ett styrdokument för Studentkårens samlade
verksamhet och fastställs av Årsmötet. Styrelsen har rätt att tolka och konkretisera
verksamhetsplanen utifrån övriga dokument som utgör grund för organisationen, de resurser som
finns tillhanda samt de sakförhållanden som är aktuella.

1.

UTBILDNINGSKVALITET OCH
UTBILDNINGSPOLITIK

Jönköping University är en stiftelsehögskola, vilket innebär att de inte är bundna av
högskoleförordningen likt de flesta andra lärosäten i landet. Det finns både för- och nackdelar med
denna konstruktion. Med denna frihet följer ett mycket stort ansvar för Studentkåren att delta och vara
engagerad i frågor som påverkar utbildning och studenters tillvaro.

1.1

Kursutveckling

För att kunna visa på progression inom de utbildningar som erbjuds vid Jönköping University är det
viktigt att skolan tar till sig de kursutvärderingar som görs och vidtar åtgärder för att förbättra det som
upplevs som mindre bra av studenterna. Studentkåren och studenterna vid Jönköping University h a r
ett ansvar mot Högskolan att utvärdera utbildningen så att den hela tiden kan förbättras. Detta bör ske
genom att det i varje klass finns kursutvecklare som har ett extra ansvar att rapportera till kursansvarig
vad som behöver förbättras och vad som fungerar. Studentkåren har ansvaret att årligen se till att
kursutvecklarna har de bästa förutsättningarna för att göra sitt arbete och att de har en
informationsdatabas som de lätt kan luta sig tillbaka mot.
Denna punkt fanns med under föregående verksamhetsplan men kräver ett fortsätta arbete. Då
kursutvecklare är studentrepresentanter bör dessa också tydligt väljas av den studentgrupp som de ska
representera. Med ett fungerande system för kursutvecklare har de utbildningsansvariga vid varje
fackhögskola större möjlighet att nå ut till samtliga kurser och där igenom höjs kvalitén på
kursutvärderingen. För att kursutvecklare ska ha ett tydligt syfte även för studentkåren är det viktigt
att inte betydande information stanna i en enskild studentgrupp utan dokumenteras och förmedlas
vidare till studentkåren och utbildningsansvarig. På så vis undviker man behovet av att upprepa arbete.
Jönköpings Studentkår skall under 2016/17:
- Fortsätta utveckla tydliga instruktioner för kursutvecklare som är fackhögskoleöverskridande.
- Verka för att varje studentgrupp väljer sina representanter till kursutvecklare.
- Verka för en mer tillgänglig kontakt mellan studenter och kursutvecklare. Exempelvis genom
kontaktuppgifter på internet.
- Kräva att resultat och eventuella åtgärder från tidigare kursutvärderingar ska presenteras vid
kursstart i enlighet med Jönköping Universitys gällande regelverk.
- Upprätta en tydlig kontakt mellan kursutvecklare och utbildningsansvarig.
- Aktivt arbeta för att öka både kvalitét och kvantitet på kursutvärderingarna.
- Arbeta för att kartlägga dolda avgifter i utbildning för att sträva mot att dessa i framtiden
elimineras.

1.2

Examinationer

Studentkåren har under flertalet år varit förespråkare för anonyma examinationer för att öka
studenternas rättssäkerhet. Detta för att det inte ska finnas en möjlighet att bli bedömd på andra
villkor än det man som student faktiskt presterar på en examination. Detta är något som samtliga
fackhögskolors studenter ställt sig positiva till och därför också något Jönköpings Studentkår ska
fortsätta arbeta med.
Jönköpings Studentkår skall under 2016/17:
- Aktivt arbeta för att införa rättssäkra examinationer.
- Arbeta för att studenter får en likvärdig bedömning, oavsett examinator.
- Se till att anonyma examinationen tillämpas vid de tillfällen det är praktiskt möjligt

2. STUDIESOCIALT
Den studiesociala miljön är en viktig grundsten i många studenters vardag och fungerar samtidigt
som en kommunikationskanal för Studentkåren. Jönköpings Studentkår vill fortsätta de goda
traditioner som vi skapat och bygga vidare på det goda rykte som Jönköping har. Jönköpings
Studentkår verkar för alla medlemmar och bör därför försöka att erbjuda alla medlemmar möjlighet
till deltagande och profilering av event. Detta gäller även grupper som idag inte naturligt tar del av
Studentkårens sociala aktiviteter.
Jönköpings Studentkår skall under 2016/17:
- Verka för tillgänglighet för samtliga medlemmar vid planering av sociala event, vad beträffar
variation, språk och funktionshinderanpassning.
- Verka för en inkluderande alkoholkultur genom att alkohol inte ska vara en central del i
sociala sammanhang.
- Utveckla utbudet av studiesociala aktiviteter med syftet att locka de som inte redan aktivt
deltar till att engagera sig i studentlivet vid Jönköping University.
- Anordna en föreningsdag efter respektive inspark där alla aktiva föreningar ges möjligheten till
att ställa ut sin verksamhet så att studenterna vid Högskolan i Jönköping enkelt ska kunna ta
del av utbudet som finns under Studentkåren.
- Se över möjligheter och intresse hos studenterna av att utvidga reseverksamheten till fler, eller
andra, destinationer både inom och utom Sverige.
- Aktivt arrangera evenemang med syftet att integrera studenter av olika nationaliteter och
upplysa om kulturella likheter och olikheter (som kulturdagar och språkcaféer).

2.1

Insparken

Höst- och vårinsparksveckorna är otroligt viktiga för Studentkåren, högskolan och alla de nya
studenterna vid Jönköping University. Det är en chans att komma in i en gemenskap med de framtida
människorna man ska spendera mycket tid med och att introduceras till staden och högskolestudierna.
Det är otroligt viktigt att hålla en hög kvalitet av det utbudet insparken har men också att alla ska
känna att de vill och kan delta. Därför måste man vara självkritisk i sitt planerande och ständigt se
över förbättringsmöjligheter, om vissa evenemang passar alla olika typer av studenter eller om det
bara finns något man kan göra på något annat sätt.
Jönköpings Studentkår skall under 2015/16:
- Arbeta aktivt för att alla studenter, oavsett kön, sexualitet, bakgrund, etnicitet eller
funktionshinder ska känna sig välkomna och vilja delta i aktiviteterna och att ingen ska känna
sig diskriminerad eller utesluten.
- Arbeta för att utbudet av aktiviteter är så brett som möjligt med syftet att tillgodose
studenternas intressen.
- Utvärdera och dokumentera arbetet och deltagandet i insparken med hänsyn till alla
inblandade för framtida referens och återblick.
- Arbeta aktivt för att insparken ska klassificeras som ett IQ-projekt.
- Arbeta för att alkoholkonsumtion inte ska vara i fokus under insparken.

2.2

70 års jubileum

Jönköpings Studentkår grundades i oktober 1947. Organisationen har sedan dess vuxit och utvecklats
genom många stadier till vad den är idag. Studentkåren är något som både högskolan och studenterna
ser på med stolthet och tillit, och därför bör man under hösten 2017 fira 70 år i studenters tjänst.

Jönköpings Studentkår ska under 2016/17:
- Påbörja förberedelser för att fira att Jönköpings Studentkår fyller 70 år i oktober 2017.

2.3

Vårbal

Fram till och med våren 2014 har studentkåren med hjälp av en projektgrupp arrangerat en vårbal för
högskolans studenter. Under verksamhetsåret 2015/16 har det åter visats intresse för att skapa en
högskoleöverskridande vårbal där alla studenter kan mötas och njuta av varandras sällskap.
Jönköpings Studentkår skall under 2016/17:
- Se över möjligheter och intresse från studenterna att arrangera och genomföra en vårbal.

3.

Internationalisering

Jönköping University har en vision om att vara ett internationellt universitet vid 2025. För att vara ett
sannerligen internationellt lärosäte så räcker det inte att luta sig mot siffror som antalet internationella
studenter, antal partneruniversitet världen över, engelskspråkiga kurser eller hur många studenter man
sänder på utbytestermin varje år. När det kommer till internationalisering så är integration en lika viktig
aspekt som ofta förbises, likväl det faktum att alla internationella studenter bör erbjudas samma
möjligheter som svenska studenter. Det är viktigt att all essentiell information ska finnas tillgänglig på
engelska, men också att man arbetar för att studenter inte ska hämnas av språkbarriären att inte kunna
svenska. Ytterligare svårigheter kan upplevas vid integrationen om svenska studenter, och även lärare,
saknar de interkulturella kunskaper som hade underlättat integrationen. Det ligger i Studentkårens
uppgift att uppmärksamma dessa problem och verka för att de åtgärdas.
Jönköpings Studentkår skall under 2016/17:
- Verka för att internationella studenter i större utsträckning ska erbjudas utbildning i svenska
språket.
- Underlätta för internationella studenter att få information om deras rättigheter och
skyldigheter med hänsyn till utbildning, bostad, vård och hälsa.
- Verka för att lärare i kurser med internationella studenter får interkulturell utbildning av
högskolan, i syfte att främja integrationen i klassrummen under studietiden.
- Verka för att lärare som undervisar på annat språk än sitt modersmål har väl dokumenterad
språkkompetens inom ämnesområdet.
- Verka för att högskolan ska erbjuda internationella studenter praktikplatser i Sverige inom de
utbildningar där verksamhetsförlagd utbildning är ett krav.
- Aktivt skapa möjligheter för internationella studenter att integreras med svenska studenter och
det svenska samhället, exempelvis genom kontaktfamiljer och buddy-program.
- Se till att samtliga officiella dokument inom Jönköpings Studentkår finns tillgängliga på
engelska.

4.

STUDENTERS HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

God hälsa är en viktig förutsättning för att prestera bra i sin vardag. Vid Jönköping University studerar
omkring 8000 studenter, både nationella och internationella studenter. Att studera på en högskolenivå
samt att komma ny till en stad kan vara påfrestande och det är därför viktigt att de vid ohälsa kan känna
trygghet vid att veta vart de kan vända sig.
Då studenterna vid Jönköping University kommer från olika kulturer samt att vi idag lever i ett samhälle
där alkohol, sex och droger blir allt mer uppmärksammat är det viktigt att studenterna får en
medvetenhet och information om dessa områden för att förebygga en god hälsa under studietiden.

Jönköpings Studentkår verkar för alla medlemmar och bör därför försöka att arbeta mot att information
kring hälsa och vård sprids till alla medlemmar.
Jönköpings Studentkår skall under 2016/17:
- Verka aktivt för att studenterna vid Jönköping University ska bli medvetna om vart man kan
vända sig vid frågor om vård och hälsa.
- Verka för att studenterna vid Jönköping University får en ökad medvetenhet gällande fysiskt
och psykisk hälsa med fokus på sexuell hälsa, alkohol, narkotika, doping och stress.
- Arrangera minst ett event per år där hälsa blir belyst för studenterna.
- Belysa studenthälsans arbete.
- Verka för att högskolan tillför tillräckliga resurser för att studenthälsan ska kunna tillgodose
studenternas växande behov.
o Verka för att det ska finnas minst en heltidsanställd sjuksköterska.
o Verka för att det ska finnas tre heltidsanställda kuratorer.
- Utreda studenternas behov och välbefinnande med hänsyn till vårdrelaterade frågor, gärna i
samråd med studenthälsan. Tidigare års enkätfrågor bör användas som grund för att kunna
föra långsiktig statistik.

5.

STUDENTBOSTÄDER

För de flesta studenter fungerar bostaden som både arbetsplats och en trygg punkt i tillvaron. Bristen på
tillgängliga bostäder i kombination med priser som pressas av den höga efterfrågan gör att studenter
ofta tvingas flytta runt på temporära andrahandskontrakt och i vissa fall tar det över en månad för nya
studenter innan de lyckas byta den lånade soffan mot en egen säng. I och med den rådande
bostadssituationen så är det väldigt utmanande för studenter att finna boende inom tidsperioden mellan
antagningsbeskedet och terminsstart, och många misslyckas. Vissa behöver till och med tacka nej till sin
utbildningsplats på grund av bostadsbrist, vilket Studentkåren ser väldigt negativt på. I nuläget är
temporära huseringar vid terminsstart en nödvändighet, men det kan aldrig godkännas som en långsiktig
lösning. Det ligger emellertid i Studentkårens uppgift att verka för att sådana här problem åtgärdas på
både kort och, framför allt, lång sikt.
Jönköpings Studentkår skall under 2016/17
- Verka för att temporära huseringar tillgodoses nya studenter som ännu inte funnit boende
inför terminsstart i form av sovsalar, sofflistor eller andra lösningar.
- Verka för att antalet studentvänliga boenden tilltar med mål att antalet boenden motsvarar
studentpopulationens storlek.
- Se över eventuell diskriminering vid bostadssituationer.
- Verka för ett ökat samarbete med Jönköpings hyresvärdar och hyresgästföreningen.
- Utreda studenternas boendesituation i Jönköping genom att återanvända och utveckla den
enkätstudie som genomfördes efter insparken hösten 2015. Sammanfatta resultat och jämför
statistik med tidigare år.
- Se till att information gällande grundläggande hyreslagar och skälig hyra finns tillgänglig för att
kunna agera rådgivande för studenter.

5.1

Bostäder för internationella studenter

Internationella studenter vid Jönköping University erbjuds garanterad bostad av högskolan. Att
högskolan garanterar bostäder är någonting som Studentkåren ser positivt på, men det medför även
förväntan att studenterna ska vara medvetna om vilka bostäder som de kommer att tillhandahållas, till
vilka villkor och till vilken standard. Att studenterna är missnöjda med undermåliga levnadsförhållanden

är gynnsamt för varken högskolan eller studenterna. Vidare så ser Studentkåren husering av studenter
som ett starkt potentiellt verktyg för att öka integration av internationella och nationella studenter, som i
nuläget inte brukas. De boenden som ingår i bostadsgarantin är ofta inte ens i samma stadsdelar som
majoriteten av svenska studenter bor i.
Jönköpings Studentkår skall under 2016/17:
- Verka för att information om de bostäder som tillhandahålls genom bostadsgarantin finns
lättillgänglig redan för spekulativa studenter.
- Verka för att information om högskolans regelverk och policys gällande bostadsgaranti finns
lättillgänglig redan för spekulativa studenter.
- Verka för att högskolans huseringskapacitet med hänsyn till bostadsgarantin blir en faktor vid
antagning av internationella studenter.
- Verka för att högskolan, tillsammans med Studentkåren, aktivt ska granska de bostäder som
tillhandahålls genom bostadsgarantin, och säkerställa att de håller en tillfredsställande
standard.
- Verka för högre integration av internationella och nationella studenters boenden.

6.

CAMPUS OCH ARBETSMILJÖ

Jönköping University har ett väldigt centralt beläget campus, nära till stadsmiljön och city. Campus är en
plats där många studenter spenderar en avsevärd mängd av sin vakna tid för schemalagda studier, som
föreläsningar, seminarier och laborationer, och egen disponerad studietid i grupprum och öppna
studiemiljöer. Även för fritidsintressen så som idrottsaktiviteter och träning i Campus Arena så är
campus en samlingsplats för studenterna. Campus är i många avseenden studenternas arbetsplats där de
inte bara väljer, utan förväntas förlägga sin tid och därmed bör lokalerna och högskoleområdet vara en
trivsam och välkomnande miljö. Studentkåren bör se till att högskolan har en medvetenhet kring detta,
och att både underhåll och utveckling av campus sker med studenterna i åtanke.
Jönköpings Studentkår skall under 2016/17:
- Tillsammans med högskolan, eller på egen hand, utreda hur studenterna upplever sin
arbetsmiljö och utifrån resultatet föreslå eventuella åtgärder som högskolan bör vidta.
- Kontinuerligt upprätthålla en medvetenhet om de lokalbehov studenterna har, för att se till att
campusutveckling, renovationer och utbyggnationer sker i enlighet med studenters intressen
(exempelvis behov av fler grupprum eller utveckling av Service Center).
- Verka för att Campus Arena i största möjliga utsträckning nyttjas som en resurs för
studenternas aktiviteter och studentnytta.
- Medverka vid utvecklingen av högskolans digitala system och verka för att det sker med en
medvetenhet kring studenternas behov.

7.

FÖRENINGSVERKSAMHET OCH
STUDENTINITIATIV

Fritiden är ett viktigt inslag i studietiden och det bör finnas inkluderande aktiviteter och engagemang för
alla studenter att ta del av. Med vägledning av Föreningskoordinatorn har intresseföreningarna under
Jönköpings Studentkår fortsatt att öka i antal och engagemang. Under året 2015/16 har Jönköpings
samlade föreningar uppnått ca 500 registrerade medlemmar per termin. För vidare utveckling och ett
breddat utbud krävs ett fortsatt arbete med att stötta föreningarna till att bli mer självständiga både

praktiskt och ekonomiskt. På så vis skapa skapas utrymme och frigörs medel att starta upp och stötta
fler intresseföreningar.
Jönköpings Studentkår skall under 2016/17:
- Arbeta för att existerande intresseföreningar ska bli mer självständiga i den dagliga driften.
- Stödja studenter i uppstart, drift och utveckling av nya intresseföreningar, projekt och andra
initiativ.

8.

SERVICEVERKSAMHET
8.1

Plan 0

Under verksamhetsåret 15/16 påbörjades renovering och tillbyggnation av ett nytt kök på Plan 0. Syftet
är att utöka serviceverksamheten för studenterna med lättare luncher och möjligheten till fler
kvällsaktiviteter, så som spelkvällar, after-school event och liknande.
Jönköpings studentkår skall under 2016/17:
- Påbörja utvecklingen av en arbetsstruktur för kvällsdrivna sällskapsaktiviteter.
- Fortsätta utvecklingen av den nya lunchverksamheten.

8.2 Akademien
Studentkårens, och framför allt studenternas, nattklubb Akademien har under många års tid varit en
högt skattad samlingspunkt och är den största fackhögskoleöverskridande, sociala mötesplatsen för
Jönköpings Studenter. Nattklubben har kontinuerligt utvecklats och även prisats för sin ansvarsfulla
alkoholservering, och sitt drogpreventiva arbete. Detta är någonting som Studentkåren ser med stolthet
på.
Jönköpings Studentkår skall under 2016/17:
- Fortsätt verka för att Akademien ska hålla en fullgod standard som nattklubb och finnas
tillgänglig som rekreationell samlingsplats för studenterna under terminens gång.
- Verka för att Akademiens lokaler ska kunna nyttjas för sociala aktiviteter arrangerade av
studentkårens medlemmar.
- Verka för att Akademien upprätthåller sitt alkoholsmarta och drogpreventiva arbete till den
standard att det kan fortsatt klassificeras som ett IQ-projekt.

9.

Kommunikation

Syftet med Jönköpings studentkår är att verka för sina medlemmar. Det är därför av högsta prioritet
att studenterna vid Jönköping University har tillgång till välfungerande, och för dem anpassade,
informationskanaler med relevant information. Samtliga av Studentkårens verksamhetsområden
innefattar att bistå studenterna med hjälp, eller information om var de kan få det. Det kan handla om
vård, utbildning, diskriminering eller bostadsfrågor. Vidare så är organisationens kommunikation i hög
grad en fråga om profilering, som i sin tur har en hög påverkan på studenternas engagemang i
verksamheten, samt de samarbeten man lyckas skapa med externa aktörer. Genom att värna om sina
informationskanaler, upprätthålla ett för studenterna relevant informationsflöde, och underhålla och
stärka sitt varumärke, såväl intern som externt, finns utrymme att utveckla samarbeten med högskola,
kommun och näringsliv.
Jönköpings Studentkår skall under 2016/17:
- Arbeta aktivt för att öka Studentkårens synlighet och studenternas medvetenhet kring
studentkårens arbete.

- Tydliggöra information för studenterna om vart man kan vända sig när problem uppstår
gällande utbildning, bostad, diskriminering, vård och hälsa.
- Sträva mot att utveckla informationskanaler för de interna såväl som externa målgrupperna.
- Stärka och värna om sitt varumärke genom de arrangemang som Studentkåren själva skapar
eller deltar i att skapa tillsammans med andra aktörer.
- Se över, och eventuellt utveckla, Studentkårens nuvarande kommunikationsplan och
profildokument.

10. Nationellt påverkansarbete
Alla beslut som påverkar studenters tillvaro går inte att styra lokalt inom högskolan. Det är därför viktigt
att Studentkåren fortsätter att vara aktiva och delta i det nationella påverkansarbetet som styrs via SFS.
Jönköpings Studentkår ska under 2016/17:
- Aktivt delta och sätta sig in i SFS påverkansarbete på nationell nivå och hur det gagnar
studenterna i Jönköping.
- Aktivt representera Jönköpings studenters åsikter vid sammanträden och i största möjliga mån
påverka SFS arbete i linje med Jönköpings studenters intressen.

11. ORGANISATION OCH SAMVERKAN
För att Studentkåren ska kunna tillhandahålla ovan nämnda tjänster, eller uppfylla ovan nämnda
uppdrag, så förutsätter det en stark och välfungerande intern organisation. En organisation där
förtroendevalda byts ut årsvis leder till ett bristande organisatoriskt minne, och det är en av många
utmaningar i verksamheten. Under verksamhetsåret 15/16 så lades mycket fokus på att strukturera
upp det interna, att skapa system och arbetssätt som främjar kontinuitet och att tydligare fastställa
ansvar och arbetsområden. Studentkåren är en organisation som kräver underhållning i sig själv och
det är någonting som bör arbetas med kontinuerligt.
Jönköpings Studentkår ska under 2016/17:
- Fortsätta att arbeta med att tydliggöra processer och rutiner som fungerar vid Studentkåren
och dokumentera dem för ökad kontinuitet.
- Anordna en samarbetsfrämjande aktivitet för Jönköpings Studentkårs och
studerandeföreningarnas styrelser per termin.
- Verka för möjlighet till ökad medvetenhet kring, och en aktivare, förvaltning av Studentkårens
vilande kapital.
- Fortsätta utveckla överlämningssystemet och arbeta för ett underlättat inträde in på
förtroendevalda poster in Jönköpings Studentkår.
- Kontinuerligt verka för att Studentkåren så effektivt som möjligt kan arbeta mot sitt syfte, att
skapa god utbildning och studiesociala förutsättningar för sina medlemmar.

11.1

Samverkan

Mycket av det värde som förses Jönköpings Studentkårs medlemmar görs genom samarbeten med
externa aktörer. De samarbeten som Studentkåren aktivt upprätthåller leder till studentrabatter på
restauranger, klädbutiker, gymmedlemskap, hemförsäkringar och mycket mer. De leder till att fler
studentbostäder byggs, att högskolans utveckling sker med en stark medvetenhet till studenternas behov
och till och med att länstrafikens bussar kör ytterligare lite senare på kvällen för att alla studenter ska

kunna ta del av introduktionsveckan.
Jönköpings Studentkår ska under 2016/17:
- Se till att studentrepresentation tillsätts inom alla organ, av både beständig och temporär
karaktär, inom JU som kan vara av relevans för studenterna.
- Underhåll, upprätthåll och verka för fler samarbeten inom näringslivet och samhället som
kan vara till Studentkårens medlemmar, eller Studentkåren som organisation.

