ARBEJDSPLAN FOR DSF 2014
Danske Studerendes Fællesråd (DSF) er en stærk og indflydelsesrig organisation i det
uddannelsespolitiske Danmark. Ved konstant at påvirke meningsdannere, søge indflydelse og
skabe rum for de uddannelsespolitiske debatter i samfundet, er DSF blevet en toneangivende
meningsdanner, der bliver taget seriøst. Den position skal fasttømres og udbygges i 2014.
DSF’s styrke er primært kendetegnet ved, at vi som studerende står sammen om en række
politiske mål. Det sammenhold mellem studerende og studenterorganisationer i hele Danmark
skal udbygges i 2014. DSF skal være en organisation, der indadtil rummer bredden og den
politiske gennemslagskraft fra den danske studenterbefolkning, og som udadtil kan sætte og
rykke dagsordener. Vores arbejde skal være kendetegnet ved at være bredt funderet i
medlemsorganisationerne og ved, at vi hele tiden udveksler viden og erfaringer på tværs af
landet og mellem det nationale og lokale niveau.
DSF’s synlighed og styrke kommer i høj grad gennem den centrale medieposition, som vi har
skabt gennem de sidste år. Politikere, interessenter og andre beslutningstagere ved, at vi er i
stand til at påvirke og forme den offentlige debat. Denne udvikling skal fortsættes i 2014 ved
hjælp af strategisk pressearbejde, som skaber konkrete resultater, der forbedrer de studerendes
hverdag. Som DSF udtaler vi os sammen på de studerendes vegne. Det er en position, der skal
fastholdes og plejes, så de studerende i Danmark fortsat har en samlet politisk stemme i DSF.
I pressen varetager DSF billedet af de studerende som seriøse, ansvarlige og stærke
mennesker, hvis problemer skal tages dybt seriøst og reageres på fra beslutningstagernes side.
De studerende i Danmark har konkrete udfordringer, men er en stærk politisk kraft gennem
DSF. Vi kræver ikke medlidenhed - vores politikker, visioner og gennemslagskraft skal tale for
sig selv.
En stærk politisk tilstedeværelse i mediebilledet kan ikke stå alene, men skal hele tiden
understøttes og styrkes af vores konstante søgen efter konkret indflydelse. Styrkelsen af vores
lobbyarbejde, de centrale samarbejdsrelationer til elev- og studenterbevægelsen og
ungebevægelsen, og søgningen efter nye og mere utraditionelle samarbejdsrelationer er det
fundament, der sikrer DSF’s evne til at skabe resultater, som forbedrer de studerendes hverdag.
Politiske prioriteter
Året 2014 kommer til at byde på en række politikker, lovforslag og uddannelsesdagsordener,
som DSF skal spille ind i og påvirke. Men vi skal i DSF være mere ambitiøse end det. Vi skal
sætte politiske dagsordener sammen. Derfor vil Forretningsudvalget i 2014 i samarbejde med
MO’erne, Landsforum og udvalgene især sætte fokus på fire politiske områder:
Studerendes boligforhold
Hvert år ser vi studerende stå uden bolig. I de senere år har DSF sat fokus på
boligproblemerne for unge og studerende i Danmark og har været medvirkende til, at
problemerne nu er bredt anerkendte, og at politikerne efterhånden begynder at reagere.
Alligevel ser vi, at boligsituationen år for år bliver værre. Politikerne har ikke formået at
reagere hurtigt eller ambitiøst nok på boligudfordringerne, og derfor er der fortsat brug for et

DSF i de højeste boligpolitiske omdrejninger. Ud over den store mangel på boliger, er der store
udfordringer med boligforholdene for studerende, både juridisk, økonomisk og
levevilkårsmæssigt. Det er hverken acceptabelt at mange studerende står uden bolig, eller
andre skal betale det meste af deres nettoindkomst i boligudgifter.
Derfor vil DSF i 2014:
•
•

Arbejde for at der bliver bygget flere studieboliger
Forpligte politikerne i de nyvalgte kommunalbestyrelserne til at prioritere arbejdet med
studieboliger højest muligt og til at holde fast i de valgløfter, som er blevet givet på
området i forbindelse med kommunalvalget 2013.

•

Arbejde for at forbedre de lovmæssige rammer for boligbyggeri og udlejning til
studerende, herunder ændringer i planloven.

•

Udbrede en større bevidsthed om de konkrete forhold for unge på boligmarkedet.

•

Arbejde for retsforhold, og overholdelse deraf, for studerende på boligmarkedet.

Uddannelseskvalitet
I de sidste år har vi set, hvordan den uddannelsespolitiske dagsorden i høj grad er blevet sat af
emner og interesser, der ikke har handlet direkte om kvalitet. Kvalitet er et ord, som de danske
uddannelsespolitiske beslutningstagere har kæmpet meget om, men det er desværre ofte
blevet gjort synonymt med ”hurtigere igennem”, eliteforløb eller ren arbejdsmarkedsrelevans.
For DSF er det vigtigt, at kvaliteten i uddannelserne er høj for alle studerende i Danmark.
Derfor vil Forretningsudvalget i 2014 sætte politisk fokus på, at alle studerende skal have et
udfordrende kvalitetsstudium. Kvaliteten i uddannelserne handler om indholdet i dem og
formen omkring dem, ikke hvor hurtigt de gennemføres.
Derfor vil DSF i 2014:
• Skabe en indholdsbaseret kvalitetsforståelse med udgangspunkt i MO’erne, som kan
sætte dagsordenen for kvalitetsdiskussionen i 2014.
•

Arbejde for at alle studerende tilbydes udfordrende fuldtidsstudier.

•

Kritisere de generelle kvalitetsproblemer på uddannelserne og demonstrere, hvordan
de hænger sammen med underfinansieringen.

•

Komme med konkrete, realiserbare løsninger på kvalitetsproblemerne på
uddannelsesinstitutionerne.

•

Indgå aktivt i arbejdet med de første institutionsakkrediteringer med henblik på at sikre
maksimal studenterindflydelse og fokus på reelle kvalitetsparametre i
kvalitetssikringsarbejdet. På baggrund af dette arbejde lægges der en plan for de
fremtidige akkrediteringer, som videregives til det næste forretningsudvalg.

Finansiering af uddannelser
I det seneste år har DSF fået sat regeringens årlige nedskæringer på dagsordenen. I 2014 skal
forretningsudvalget sikre, at DSF udnytter dette momentum til at knytte nedskæringerne
sammen med den virkelighed, der møder mange nye studerende. DSF skal skabe et forøget
fokus på finansiering af uddannelser i sammenhæng med optagelse og de fysiske rammer
omkring undervisningen, såom pladsmangel samt social og faglig integration af de
studerende. Det er essentielt for de studerende, at nedskæringerne stoppes og der tilføres

midler til universiteterne, således at uddannelseskvaliteten fortsat bliver sikret, og at der ikke
går penge fra uddannelse til forskning.
Derfor vil DSF i 2014:
• Arbejde for investeringer i uddannelse og et økonomisk løft pr. studerende
•

At investeringerne sker gennem ubundne midler frem for strategiske

•

At løftet i finansiering prioriteres til sikring af bedre uddannelse og studiemiljø

•

Et særligt løft, for uddannelser med lave basistilskud i forhold til udgifter

•

Søge bredest muligt samarbejdsrelationer i arbejdet mod nedskæringer

•

Arbejde målrettet i pressen og gennem aktiviteter på at afskaffe besparelser på
universiteter

Studerende og arbejdsmarkedet
Det bliver i stigende grad svært for studerende og færdiguddannede at finde arbejde. Både for
den enkelte studerende, der mangler arbejde efter endt studie, og for samfundet som helhed, er
arbejdsløshed en stor byrde og udfordring. Derfor vil forretningsudvalget sørge for, at vi i DSF
får diskuteret og udviklet vores holdninger til studerende på arbejdsmarkedet og
dimittendledighed. Det er vigtigt, at vi som organisation finder sammen om nogle relevante
svar på de store udfordringer, det danske arbejdsmarkedet præsenterer for nyuddannede.
Studiejob og praktik kan være værdifulde i den enkelte studerendes uddannelse og give en
fordel på arbejdsmarkedet, men det er vigtigt at sikre sig, at det sker under ordentlige forhold
og ikke erstatter de stillinger, som vi skal have, når vi er færdiguddannede. I arbejdet med både
studerende og dimittenders rolle på arbejdsmarkedet skal vi arbejde med relevante
samarbejdspartnere som f.eks. den akademiske fagbevægelse.
Derfor vil DSF i 2014:
• Tage en bred diskussion af de studerendes arbejdsmarkedssituation
•

Få lavet en analyse over de studerendes arbejdsmarkedssituation

•

Have et særligt fokus på forholdene omkring praktik og studiejob

Arbejde målrettet for at finde løsninger på de massive dimittendledighedsproblemer
Det politiske år i DSF
År 2014 byder på en række politiske begivenheder og tiltag fra bl.a. Folketingets og
regeringens side, der berører videregående uddannelser og levevilkår for studerende i
Danmark. DSF skal løbende spille aktivt ind i den politiske debat og i det politiske arbejde
omkring disse tiltag. Via bl.a. Landsforum, de politiske udvalg og International Gruppe skal
arbejdet med tiltagene udbredes i MO’erne og sammentænkes med det lokale arbejde. Dette
kan både styrke og opkvalificere MO’ernes lokale arbejde over for bl.a. institutionsledelser, og
samtidig kan den lokale viden om problemstillingerne styrke og kvalificere det nationale
arbejde over for bl.a. politikere, myndigheder og interessenter.
Af de centrale politiske tiltag i 2014 vil DSF have disse fokusområder:
• Regeringen har varslet, at der i starten af 2014 vil blive fremsat lovforslag, der skal
styrke uddannelsesinstitutionernes elite- og talentindsats. DSF skal med

udgangspunkt i den politikudviklingsproces, der er fundet sted i 2013, spille ind i både
lovarbejdet og det efterfølgende implementeringsarbejde.
•

Universitetsbachelorstuderendes retskrav til at fortsætte på en kandidatuddannelse
kommer formentlig til debat i 2014 allerede i foråret. Retskravet er både en sikring af
den enkelte studerende og et redskab til at modarbejde etableringen af A- og Buniversiteter, og DSF vil derfor arbejde imod en afskaffelse af retskravet.

•

I 2014 foretager uddannelsesministeriet en evaluering af medbestemmelse og
medindflydelse på universiteterne. DSF vil tage aktivt del i arbejdet både med
henblik på at styrke medbestemmelsen og medindflydelsen på universiteterne inden for
de nuværende rammer og på at forbedre de lovmæssige rammer for
studenterindflydelse på alle niveauer. Forretningsudvalget vil desuden afsøge
mulighederne for at afholde en konference, der skal sætte fokus på emnet.

•

Store dele af SU-reformen træder i kraft fra sommeren 2014, med skærpede krav til
de studerendes studieaktivitet og med mindre fleksible rammer for bl.a. tilmelding og
udskydelse af kurser. DSF vil i samarbejde med MO’erne arbejde for, at tiltagene bliver
implementerede under størst muligt hensyn til de studerendes fleksibilitet,
gennemførsel og muligheder for at deltage aktivt i deres studiemiljø.

•

DSF vil i 2014 spille en aktiv rolle i at sikre studerende de bedst mulige
transportforhold. Som et resultat af et stærkt arbejde fra elev- og
studenterbevægelsens side, er det nye Ungdomskort trådt i kraft i 2013. DSF vil
fremadrettet arbejde for, at ordningen bliver implementeret bedst muligt og kommer
flest mulige studerende til gavn. De studerendes transportforhold påvirkes også af
satsningen på Rejsekortet, som blandt andet påvirker Wildcard-ordningen. Denne
udvikling vil DSF påvirke løbende, så de studerende får en bedre og billigere kollektiv
transport.

•

Regeringen har i 2013 fremlagt en internationaliseringshandlingsplan, som bl.a.
skal få flere danske studerende til at tage udlandsophold. DSF vil spille ind i arbejdet
omkring konkretiseringen og implementeringen af handlingsplanen, med henblik på at
styrke de studerendes muligheder for at tage udlandsophold, samtidig med at der sikres
en så høj kvalitet som muligt i alle studieophold i udlandet. Det er desuden vigtigt at
udlandsophold forbliver en mulighed og ikke et krav.

•

DSF vil i 2014 understøtte det internationale arbejde med disse problemstillinger ved at
fortsætte engagementet i det internationale studenterpolitiske samarbejde i
European Student Union (ESU). I denne sammenhæng skal DSF undersøge
mulighederne for ar bruge Europaparlamentsvalget i maj 2014 til at sætte fokus på
studenterpolitiske dagsordener.

•

Regeringen har flere gange varslet en fælles lov for alle videregående
uddannelser, og der er stor sandsynlighed for, at loven bliver fremsat i 2014. DSF vil
spille aktivt ind i arbejdet med loven og dagsordenen om bedre sammenhæng i
uddannelsessystemet, for at sikre de studerende størst mulig fleksibilitet i
uddannelsessystemet, uden at det sænker fagligheden og uden, at det fører til
ensretning af vores institutioner og uddannelser. Vi vil desuden arbejde for, at en
samlet lov udvider de studerendes indflydelse på deres institutioner og uddannelser og
for, at der skrives et eksplicit forbud imod brugerbetaling ind i loven.

Organisation – et samlet DSF
DSF skal være en stærk og dagsordenssættende organisation. Vi kan meget sammen, men vi
skal i 2014 sætte fokus på at skabe et DSF med en endnu stærkere organisation. Det skal ske ud
fra 3 overordnede pejlemærker. Vi vil udvikle…
… et mere gennemsigtigt DSF, hvor viden om hvad der sker i organisationens forskellige
dele udbredes, så det bliver lettere at følge med og dermed lettere at tage del i arbejdet.
…et DSF, hvor beslutningerne udbredes og forankres bredere i organisationen, så
flere kan se sig selv i de politiske og organisatoriske beslutninger og tage ansvar for dem.
… et geografisk bredt forankret DSF, hvor der arbejdes for at møde- og kursusaktivitet i
højere grad fordeles på forskellige geografiske lokationer i Danmark.
… et aktivitetsskabende DSF, hvor vi skaber platforme og strukturerer der gør det lettere
at deltage i DSF’s arbejde, og hvor vi i højere grad handler sammen i et fællesskab som
DSF’ere.
For at udvikle DSF i retningen af disse mål, vil forretningsudvalget i 2014 tage ansvar for
følgende:
• At landsforum fortsætter og videreudvikler sit arbejdet med udvikling af DSF’s
organisation.
•

At udvikle og optimere de eksisterende politikvedtagelsesformater samt at udvikle nye
formater for politikvedtagelse i DSF.

•

At udvikle og afprøve flere platforme og formater for aktiviteter, hvor man som aktiv
kan deltage i DSF arbejde for studerende i Danmark.

•

At styrke og videreudvikle International Gruppe som et sted, hvor studerende aktivt
kan tage del i DSF’s internationale politiske arbejde, og som en indgang til DSF’s øvrige
arbejde

•

I samarbejde med Landsforum at udarbejde en procesplan, indeholdende mål og
ambitioner for DSF’s organisatoriske udvikling for både i år og følgende år

Kampagner – et dagsordensættende DSF
Kampagner er et centralt politisk redskab for DSF. Herigennem sætter vi sammen aktivt en
studenterpolitisk dagsorden og kan derigennem skabe politiske resultater, der forbedrer
uddannelserne og levevilkårene for studerende i Danmark. Kampagner er samtidig et vigtigt
redskab til at få flere studerende inddraget i DSF’s studenterpolitiske arbejde og til at udbrede
viden om politiske problemstillinger blandt de aktive i DSF og MO’erne. For at vi kan opnå
dette, kræver det, at kampagnearbejdet tænkes strategisk ind i den politiske situation, det
politiske landskab og DSF’s øvrige politiske arbejde. DSF’s kampagner skal desuden være
bredt funderet i MO’erne. Kampagnerne skal være inddragende, både i arbejdsform og udtryk,
så flest mulige studerende kan se sig selv i kampagernes budskab og aktivt kan tage del i
aktiviteter lokalt og nationalt.
DSF vil i 2014 gennemføre minimum én større kampagne, samt bibeholde en kontinuerlig
kampagneindsats. Kampagerne tilrettelægges af Landsforum i samarbejde med
forretningsudvalget for at give størst muligt medejerskab, forpligtelse og indflydelse på
kampagnerne til MO’erne. I starten af året udarbejder landsforum derfor en kampagneplan

med udgangspunkt i de politiske prioriteter i denne arbejdsplan. Opstår der politiske
situationer, der kræver et særskilt kampagnefokus, kan Landsforum i samarbejde
Forretningsudvalget prioritere at føre yderligere kampagner på andre politikområder.
Forretningsudvalget og Landsforum vil i forpligtende samarbejde løbende arbejde for, at DSF’s
kampagnearbejde koordineres med MO’erne arbejde, så MO’erne får mulighed for at tage aktiv
del i kampagerne. Herved kan kampagnerne opnå gennemslagskraft og synlighed på
uddannelsesinstitutionerne, og herigennem skabe politiske resultater.
Kursussektoren – et opkvalificerende DSF
DSF har længe arbejdet med at udvikle en egentlig, kontinuerlig kursusindsats. Vi skal være et
samlingspunkt for viden, erfaringsudveksling og levende dialog om studenterpolitiske emner.
Derfor skal forretningsudvalget i samarbejde med sekretariatet i 2014 sørge for et højt udbud af
relevante og opkvalificerende kurser. Konkret vil Forretningsudvalget afholde minimum 5
nationale kurser i DSF og et sommerkursus. Kursernes indhold vil afstemmes i samarbejde
med MO’erne og Landsforum, så det sikres, at vi kan lære mest muligt af hinanden. Derudover
skal vi hele tiden udvide rammerne og målgruppen for DSF’s kursussektor. Derfor vil DSF i
2014 også afsøge mulighederne for at afholde et kursus med fokus på de indvalgte til
uddannelsesinstitutionernes demokratiske organer. Ud over at opkvalificere og dygtiggøre os i
DSF, skal kurserne også fungere som, og udvide, de plaforme i DSF, hvor MO’erne kan møde
hinanden og erfaringsudveksle. For at den ambitiøse kursussatsning skal fungere optimalt, er
det vigtigt, at MO’erne i god tid ved, hvilke kurser der afholdes, og at kurserne så vidt mulig
tilrettelægges i tråd med MO’ernes kalender. Derfor vil Forretningsudvalget i begyndelsen af
2014 udgive og udsende et kursuskatalog, der indeholder emner og datoer for årets kurser.
Forretningsudvalget forpligter sig ligeledes, i samarbejde med Landsforum, til at udarbejde en
strategi for DSF’s kursusvirksomhed, der tager det enkelte kursus målgruppe,
forretningsudvalgets forventninger, aktualitet, funktion og kursusvirksomhedens samlede
formål og opgave, in mente.

