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ARBEJDSPLAN FOR DANSKE 

STUDERENDES FÆLLESRÅD 

2012 
VEDTAGET AF POLITIKKONFERENCEN, EFTERÅRET 2011 

INDLEDNING  
Danske Studerendes Fællesråd (DSF) har i de senere år udviklet sig til en organisation, som 

hverken medier, meningsdannere eller lovgivere kan sidde overhørig. Dette er en 

udvikling, der i høj grad skyldes at vi i DSF har prioriteret vores politiske og organisatoriske 

arbejde strategisk.  

DSF’s vision er at fungere som politisk interesseorganisation, der varetager studerendes 

interesser og fremmer koordinering og erfaringsudveksling medlemsorganisationer 

imellem, samt arbejder internationalt for at opnå maksimal indflydelse for at forbedre 

hverdagen for studerende i Danmark.  

Skal denne vision lykkes, er det nødvendigt at blive stadigt bedre til at fokusere og 

koordinere vores arbejde lokalt, nationalt og internationalt, studerende imellem. Denne 

arbejdsplan har til formål at afgrænse DSF’s hovedprioriteter og fungere som rettesnor for 

overordnede politiske og organisatoriske indsatser i 2012. 

POLITISKE PRIORITERIN GER  
Det kommende år vil DSF prioritere tre uddannelsespolitiske hovedområder. DSF skal 

sætte fokus på disse områder lokalt og nationalt samt overfor både meningsdannere, 

medier og lovgiverne.   

 

En tilstrækkelig finansiering af uddannelsesområdet er en forudsætning for, at vi kan 

skabe den højeste kvalitet i uddannelserne. Det skal sikre, at samfundet i fremtiden kan 

blive ved med at have de dygtige læger, ingeniører og gymnasielærere, det har brug for. 

Konsekvenserne af underfinansieringen viser sig bl.a. som dårlige undervisningsforhold, IT 

der ikke er tidssvarende, dårligt indeklima i undervisningslokaler, for få 

konfrontationstimer, utilstrækkelige studieadministrationer og for lidt vejledning.  

DSF vil det kommende år arbejde for 

- At uddannelserne indenfor DSF’s område får et stort økonomisk løft pr. 

studerende 

- At en større andel af midlerne er ubundne midler 

- At det økonomiske løft afspejler sig i en øget uddannelseskvalitet 
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Demokrati på uddannelsesinstitutionerne skal i fokus. Et velfungerende demokrati 

styrker både studiemiljøet og det faglige miljø. Med universitetsloven fra 2003 og seneste 

universitetslovsændring oplever vi desværre, hvordan det interne demokrati på 

uddannelsesinstitutionerne er under pres. Eksterne flertal og mere eller mindre 

egenrådige ledelser har fx gennemført store organisationsændringer hen over hovedet på 

studerende og ansatte. DSF vil det kommende år arbejde for  

- En ny og mere demokratisk universitetslov  

- Et styrket, internt demokrati på uddannelsesinstitutionerne 

 

Ingen brugerbetaling på uddannelser. Gratis uddannelse er desværre ikke nogen 

selvfølge, men det er vigtigt for at sikre alles lige adgang til at tage en uddannelse. 

Brugerbetaling eksisterer allerede på suppleringskurser, og uddannelsesinstitutionerne 

har ikke mulighed for at vælge det fra. En øget brugerbetaling vil afskære mange 

studerende fra at tage en uddannelse, og DSF vil det kommende år arbejde for  

- At indirekte omkostninger i forbindelse med studieaktiviteter reduceres 

- At sætte fokus på konsekvenser af både direkte og indirekte brugerbetaling 

- En lov imod direkte brugerbetaling, også for internationale studerende 

 

Hvis det politiske billede skulle ændre sig i løbet af året, eller der opstår sager af stor 

væsentlighed for DSF, er det muligt at omprioritere i de tre valgte fokusområder.  

ØVRIGE POLITISKE INDS ATSOMRÅDER  
Som de studerendes interesseorganisation skal DSF fortsat have en finger på den 

uddannelsespolitiske puls. I det kommende år skal der især holdes øje med følgende 

politiske områder:  

 

Flere studerende skal gennemføre deres uddannelse på de videregående uddannelser i 

Danmark. Naturligvis kan der være gode årsager til at falde fra sit studium, men alt for 

mange studerende falder fra som følge af ringe studiemiljø, dårlige undervisningsforhold, 

utidssvarende pædagogiske metoder og dårlig opfølgning på undervisning. DSF arbejder 

for at modvirke disse årsager til frafald.  

 

Den gode studiestart. Studiestarten er en væsentlig del af studiemiljøet, den faglige 

introduktion og det sociale sammenhold på studiet. Samtidigt ser vi flere forsøg på at 

indskrænke den sociale side af studiestarten. Derfor skal DSF hjælpe og styrke 

studieintroduktionen for nye studerende på uddannelsesinstitutionerne. 

 

Boligproblematikken er mere relevant end nogensinde. Muligheden for at få en bolig er 

mange steder i landet meget begrænset, og vi oplever ofte at betale overpris for små 

boliger. DSF arbejder for flere betalelige studieboliger overalt i landet bl.a. ved at arbejde 

for, at kommunerne igen kan sælge grunde til under markedspris i forbindelse med 

byggeri af ungdomsboliger. 
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SU’en er en forudsætning for, at vi kan komme igennem vores studier på rimelig tid og 

opretholde en ordentlig levestandard. SU’en skal ikke bruges til at presse studerende 

igennem uddannelsessystemet. DSF arbejder derfor imod enhver forringelse af SU-

forholdene og for, at SU’en skal løn- og prisreguleres. DSF vil arbejde for, at studerende i 

specielle livssituationer og med særlige behov ikke falder igennem SU-systemet. 

 

Dimittendarbejdsløsheden er højere end nogensinde før. DSF arbejder for at fremme 

tiltag, der skal skabe flere jobs til dimittender.  

 

Studiemiljøet er vigtigt for studerende. For få, slidte eller små lokaler og utidssvarende 

arbejdsredskaber er hverdagen for mange studerende. Der er brug for en forbedring af 

det psykiske studiemiljø, f.eks. med mere og bedre studenterrådgivning. DSF skal derfor 

arbejde for en revision af undervisningsmiljøloven, der lovsikrer studerendes trivsel, 

sikkerhed og sundhed. 

 

Praktik bruges af mange studerende for at afprøve deres teoretiske kompetencer i 

praksis, og kan give et godt indblik i dimittenders jobmuligheder. Desværre bruges 

studerende flere steder til opgaver såsom at hente kaffe og kopier, frem for at blive 

tilbudt reel akademisk praktik. DSF skal i 2012 udvikle politik indenfor området og arbejde 

for at studerende får en kompetencegivende og god praktik. 

 

Tilstrækkelig finansiering. DSF vil arbejde for tilstrækkelig finansiering af 

universitetsuddannelser. Med dette menes ikke intern omfordeling mellem 

universiteterne. Det er samfundets ansvar at sikre finansieringen og have fokus på særligt 

underfinansierede uddannelser. 

ORGANISATORISKE INDSATSOMRÅDER  
DSF har de senere år gennemgået en positiv, organisatorisk udvikling. Vi skal fortsat 

arbejde for at samle medlemsorganisationernes politiske og organisatoriske interesser, 

arbejde med en stadigt forbedret intern og ekstern kommunikation og forankre det 

politiske og organisatoriske arbejde i hele landet.  

DSF skal kunne fungere som en kompetent sparringspartner for medlemsorganisationerne 

og skal kunne støtte lokale agendaer. Derudover skal DSF arbejde for at styrke 

samarbejdet imellem elev- og studenterbevægelsens organisationer.  

 

For at sætte fokus på de studerendes problemer, og ikke mindst vores egne 

løsningsforslag, skal DSF i 2012 systematisere sit lobbyarbejde og føre tre kampagner. Vi 

fører derfor en forårskampagne, en efterårskampagne samt en mindre 

studiestartskampagne. Det er ambitionen at inddrage så mange medlemsorganisationer 

og lokalaktive som muligt i arbejdet med kampagnerne. Muligheden for at føre 

studiestartskampagnen i samarbejde med studiestartsnetværket bør afsøges.  
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Landsforum skal, med udgangspunkt i politikkonferencens fokus og prioritering samt den 

aktuelle politiske situation, diskutere og prioritere temaerne for kampagnen.  

 

Landsforums og medlemmernes rolle 

Sidste år vedtog Politikkonferencen en ny organisatorisk konstruktion, hvor bl.a. 

Landsforum så dagens lys. Landsforum består dels af politikkonferencevalgte medlemmer, 

dels af lokalt udpegede fra medlemsorganisationerne. Landsforums medlemmer har bl.a. 

organiseret kurser og arrangementer og vedtaget og kvalificeret kampagner, hvilket har 

vist sig at være en klar styrke for DSF.  

I det kommende år skal Landsforum i endnu højere grad inddrages i dette arbejde. 

Forretningsudvalget vil det næste år facilitere en evaluering af Landsforum-samarbejdet 

med henblik på et endnu mere konstruktivt og effektivt samarbejde. 

 

Politikkonferencen 

DSF’s politikkonferencer har udviklet sig til politiske begivenheder, hvor vi tager 

konstruktive, opbyggelige diskussioner, der udvikler organisationen og styrker os i 

arbejdet for at fremme studerendes interesser. Samtidig fungerer politikkonferencerne 

mere og mere som fagligt opkvalificerende fora, hvor vi igennem workshops og oplæg 

dygtiggør deltagerne. Politikkonferencerne er i øvrigt festlige og danner rammer for, at 

medlemsorganisationer og deres medlemmer har mulighed for at mødes, danne netværk 

og erfaringsudveksle under mere uformelle rammer.  

Politikkonferencen bør styrkes, og i større grad end nu, danne ramme for DSF’s samlede 

politiske og organisatoriske arbejde. Op til næste Politikkonference udarbejdes et oplæg 

til, hvordan man kan gøre politikkonferencerne endnu bedre og mere slagkraftige. Dette 

forslag udarbejdes i samarbejde mellem forretningsudvalget og Landsforum. 

 

Udvikling og vedtagelse af politik 

Politikkonferencen i foråret vil i øvrigt danne ramme om beslutningen om, hvordan DSF i 

fremtiden skal udvikle og vedtage politik, og Forretningsudvalget vil i samarbejde med 

Landsforum forberede en proces op til Politikkonferencen. 

 

Kommunikationsstrategi 

Det er afgørende for DSF’s arbejde og legitimitet, at vi fastholder en effektiv 

kommunikation eksternt, og styrker den interne kommunikation ved at overholde 

deadlines for bl.a. dagsordner og bilag.  

DSF vil derfor det kommende år udarbejde en kommunikationsstrategi, som har til formål 

at skabe en endnu mere inddragende organisation, gennemsigtighed og synlighed. Det 

forventes, at strategien blandt andet vil indeholde et mål om øget brug af hjemmesiden til 

at skabe den øgede gennemsigtighed og synlighed. Arbejdet med kommunikationsstrategien 

igangsættes i forretningsudvalget. 
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DSF’s kursussektor 

DSF er et videns- og arbejdsfællesskab, hvor vi har samlet set har en gigantisk mængde 

kompetencer, erfaringer og viden. Med dette som udgangspunkt skal vi arbejde videre 

med etableringen af en kursussektor, hvis formål er at sprede denne viden og forankre 

den i hele organisationen.  

DSF skal det kommende år arrangere kurser for f.eks. studienævnsrepræsentanter, 

medlemmer af akademiske råd, bestyrelsesmedlemmer og lokalt aktive fra 

medlemsorganisationerne. DSF skal tilbyde medlemsorganisationerne kurser for de lokale 

studenterrådsbestyrelser. Et særligt fokus for kursussektoren vil være at styrke 

medlemsorganisationernes service-, lobby- og kampagneaktiviteter og samspillet imellem dem.   

 

Et inddragende og styrket sekretariat 

Sekretariatet bliver brugt flittigt af aktive til møder, seminarer og andre aktiviteter. DSF 

skal i 2012 tilskynde til at flere aktive og medlemsorganisationer bruger sekretariatet og at 

kendskabet til den hjælp sekretariatet kan bistå med spredes blandt aktive og 

medlemsorganisationerne. Ligeledes skal samspillet mellem sekretariatets og DSF's øvrige 

arbejde styrkes, så DSF kan blive en stærkere organisation. Sekretariatets arbejde skal 

prioriteres og struktureres så ovenstående mål sikres bedst muligt. 

 

Aktivitet i hele landet 

DSF’s base for det politiske arbejde ligger i København, og idet mange 

medlemsorganisationer ligger på Sjælland har megen af organisationens aktivitet også en 

tendens til at samles der. DSF bør arbejde strategisk for, at sikre en god og løbende dialog 

på tværs af landsdele og for, at aktivitet spredes til resten af landet.  

Der skal i løbet af det kommende år derfor udarbejdes en strategi for, hvordan dette bedst 

gøres og implementeres ligesom DSF vil tlistræbe at komme rundt i landet i forbindelse 

med udvalgs- og Landsforummøder samt andre aktiviteter. Dette arbejde igangsættes af 

forretningsudvalget i tæt samarbejde med Landsforum. 

 

 

Med denne arbejdsplan er det ambitionen, at vi kan se retningen for det kommende års 

arbejde politisk og organisatorisk. Det er ligeledes ambitionen, at den kan danne 

grobund for, at vi kan se tilbage på 2012 som året, hvor vi styrkede vores organisation 

og forhandlede konkrete løsninger på hverdagens problemer på plads med politikerne. 


