ARBEJDSPLAN 2018
Indledning
Denne arbejdsplan har til formål at skitsere Forretningsudvalget (FU) og Landsforums (LF)
prioriteter for året 2018. Arbejdsplanen er ikke opstillet i prioriteret rækkefølge.
Diskursen om studerende og uddannelse
Uddannelse er et højpolitisk emne, hvorfor skiftende regeringer bruger uddannelsesområdet
og særligt universiteterne som kampplads for politiske slagsmål. Med fremdriftsreformen,
dimensioneringen, SU-reformen, uddannelsesloftet, styringsreformen og massive
nedskæringer, har vi som studerende været vidne til, at vores hverdag, levevilkår og
uddannelser er under konstant forandring og forringelse. Dette har allerede haft konkrete,
negative konsekvenser for manges trivsel og psykiske helbred, herunder en øget forekomst af
stresstilfælde blandt studerende.
Beslutningstagerne har formået at skabe en forkert og nedladende fortælling om studerende
som dovne, forkælede, privilegerede, langsomme og ude af stand til at vælge ‘rigtigt’. Det er
diskurser, der skal modarbejdes og bekæmpes gennem alt DSF’s arbejde. Vores eksterne
kommunikation skal derfor fremhæve studerende som hårdtarbejdende, ambitiøse,
velovervejede, ansvarlige og engagerede.
De senere år har vi set en ny negativ diskurs om akademikere, der er kommet i kølvandet på
mange års negativ omtale af særligt de humanistiske uddannelser. Den negative italesættelse
af humanister og akademikere generelt, bliver ofte sat overfor behovet for flere faglærte og
ingeniører. Der graves altså grøfter mellem grupper, hvilket er en fortælling, som DSF aktivt
skal modarbejde og derigennem understrege værdien af alle former for uddannelse. Det er et
arbejde, der blandt andet skal ske gennem Elev- & studenterbevægelsen og
Uddannelsesalliancen, men også i det daglige pressearbejde.

Uddannelsespolitik
Nedskæringer
I 2017 er de årlig to procent nedskæringer på hele uddannelsessektoren foreslået forlænget for
andet år i træk. Det betyder yderligere milliardnedskæringer og store konsekvenser for
kvaliteten på vores uddannelser. Derfor skal DSF i 2018 fortsætte arbejdet med at sætte fokus
på de konkrete konsekvenser af nedskæringerne. Det skal være en hovedprioritet for DSF i
kampagne- og lobbyarbejdet at stoppe nedskæringer og afværge, at årlige 2-

procentsnedskæringer bliver det nye normale. I 2017 fik man i sundhedssektoren held med at
fjerne 2-procentsnedskæringer, og vi ønsker at sikre, at det samme sker på
uddannelsesområdet. Med det 2 procents omstillingsbidrag af taxametertaksterne, som
institutionerne også var underlagt før omprioriteringsbidraget bliver der på nuværende
tidspunkt reelt skåret markant mere end 2 procent og på nogle institutioner næsten 4 procent
om året. Det er uacceptabelt, og derfor bør DSF kæmpe imod alle nedskæringer på de
videregående uddannelser.
Nyt bevillingssystem
DSF skal påvirke arbejdet med det nye bevillingssystem i retning mod større faste og
transparente bevillinger til uddannelsesinstitutioner, samt modarbejde resultatelementerne i
fremdrifts- og beskæftigelsestaxameterne.
Udvalg for bedre universitetsuddannelser
Uddannelses- og forskningsministeriet har nedsat et udvalg, der skal komme med anbefalinger
til hvordan universitetsuddannelserne skal forbedres. DSF har ikke fået en plads i udvalget,
men følger arbejdet tæt. Desværre kredser meget af arbejdet sig om tiltag som begrænsningen
af adgangen til kandidatuddannelser og fjernelse af de vigtige demokratiske
beslutningskompetencer fra studienævnene. DSF skal fortsat følge arbejdet tæt. DSF skal være
klar med vores eget visionsudspil for bedre universitetsuddannelser, når udvalgets
anbefalinger offentliggøres. DSF skal således fremlægge vores egne anbefalinger
til bedre uddannelser som et modsvar til udvalget og som et konstruktivt og proaktivt
indspark i debatten. Disse visioner og anbefalinger udarbejdes i Uddannelsespolitisk udvalg.

Levevilkårspolitik
SU
For at vi som studerende kan fokusere på vores uddannelse, er der behov for, at vi har et
fornuftigt levegrundlag, og en vigtig grundsten i et fornuftigt levegrundlag er SU’en. Vi
forventer, at der i løbet af 2018 vil blive præsenteret en ny SU-reform, og vi frygter, at denne vil
indeholde markante forringelser af SU’en, som vi kender den i dag. I DSF arbejder vi altid for at
sikre de studerende bedre økonomiske vilkår, og vi vil derfor i DSF aktivt modarbejde en SUreform, der forringer de studerendes økonomiske levegrundlag. Udover det, er der i det
kommende år en mulighed for, at fremdriftsreformen tages op til revision. Hvis det ender med
en tilbagerulning, skal vi i DSF arbejde benhårdt på, at SU-reformen fra 2013 derfor også
tilbagerulles, da de to reformer hænger tæt sammen.

Ydermere sker det desværre oftere og oftere at studerende oplever indirekte brugerbetaling på
deres uddannelse. Eksempler på dette kan være betaling af materialer og studieture. Denne
udvikling synes vi i DSF er problematisk, og det må aldrig udvikle sig således, at det begynder
at blive normalt at uddannelsesinstitutioner benytter sig af indirekte brugerbetaling på deres
uddannelser for at få økonomien til at hænge sammen
Bolig og transport
Det bliver stadig sværere at være studerende i forhold til bolig og transport, da priserne stiger
uden at SU’en følger med. Derfor skal DSF i det kommende år arbejde for, at kommunerne
konkret skal skabe flere betalelige boliger, som er tilgængelige for studerende på SU. Det skal
blandt andet ske, ved at presse kommunerne til at udnytte de nye regler i planloven om, at
kommunerne kan øremærke op til 25% af nye byggerier til almene boliger. Derudover skal DSF
også arbejde for, at man begynder at gøre mere brug af midlertidige boliger i kommunerne,
eksempelvis boliger i containere, der kan flyttes rundt hvert 10. år. Det er dog vigtigt at DSF
kontinuerligt italesætter det, at containere blot løser et problem midlertidigt eller afhjælper
flaskehalsproblemet ved studiestarten, og at boligproblemerne bør søges løst gennem
permanent boligbyggeri.
For langt de fleste studerende er det også helt essentielt, at man kan komme frem og tilbage
mellem bolig og uddannelsessted. En vigtig del af dette er, at transporten skal være til at betale
på en SU. Derfor skal vi i DSF fortsat arbejde med at forbedre de rabatordninger, der er til stede
på området.
Studerende med handicap, funktionsnedsættelse og længerevarende sygdom
DSF skal i det kommende år arbejde for at forbedre vilkårene for studerende med handicap,
funktionsnedsættelse og længerevarende sygdom. Konkret ved at arbejde for, at denne gruppe
dispenseres fra studietidsmodellen og SU-reformen, hvor man mister retten til SU, hvis man er
forsinket. Dette arbejde skal foregå i tæt dialog og samarbejde med handicaporganisationerne.
Arbejdsbegrænsninger for studerende, som kommer fra lande uden for EU/EØS
Studerende fra lande uden for EU/EØS har på nuværende tidspunkt ikke tilladelse til at
arbejde mere end 20 timer om ugen, med undtagelse af månederne juni, juli og august. Hvis
denne grænse overskrides vil de betragtes som illegal arbejdskraft og kan risikere at få frataget
deres opholdstilladelse i Danmark. Restriktionerne på arbejdstimer er især problematisk for
denne gruppe af studerende, da disse også skal betale studieafgifter og generelt har mangel på
økonomiske ressourcer. Så længe, ikke EU/EØS-studerende skal betale studieafgifter og ikke
modtager SU, vil vi fokusere vores fortalerarbejde på at kæmpe imod 20-timers
arbejdsbegrænsningen, der pålægges studerende fra lande uden for EU/EØS som indskrives
på videregående uddannelser.

Det internationale område
DSF vil fortsætte med at prioritere vores nuværende arbejde på det internationale område.
Dette omfatter blandt andet vores internationale fortalerarbejde gennem European Students’
Union samt vores partnerskabsprojekter med Palestinian Student Council Forum og
Zimbabwe National Students Union.
Ydermere vil vi fortsætte indsatsen for deling af viden, erfaringer og færdigheder opnået
gennem det internationale arbejde med resten af DSF. Heriblandt vil vi arbejde med
kommunikationen med resten af organisationen samt brugen af det internationale arbejde som
redskab til politisk og organisatorisk udvikling.
Frihandelsaftaler har stor betydning for det danske samfund. Det er dog ikke i alle lande, at
viden og uddannelse opfattes som et frit offentligt gode, og derfor er det vigtigt, at DSF
arbejder for, at uddannelsessektoren undtages fra eventuelle frihandelsaftaler, der kan betyde
at vores uddannelser markedliggøres. Det er vigtigt at DSF’s arbejde kun vedrører sig de
uddannelsesmæssige implikationer.
European Higher Education Area ministerial conference
I maj 2018 finder European Higher Education Area (EHEA) ministerial conference sted i Paris.
Dette er en begivenhed, hvor ministre fra EHEA samles for at evaluere og diskutere fremtiden
for videregående uddannelse i regionen. EHEA er den region der omfatter alle lande, som er en
del af Bologna processen, der sætter fælles mål for videregående uddannelse blandt de
deltagende lande.
Vores deltagelse i denne konference, samt det forberedende lobbyarbejde som leder op til
konferencen, vil blive sat som international prioritet. DSF vil arbejde for både nationale og
fælles europæiske politiske mål i samarbejde med European Students’ Union, vores
europæiske paraplyorganisation. Samtidig vil vi arbejde for, at de fælles europæiske mål ikke
er medvirkende til en uhensigtsmæssig yderligere standardisering og 'alignment' af de
videregående uddannelser.
Blandt de nationale prioriteter vil DSF tale for oprettelse af en National Access Plan. En
National Access Plan vil give mulighed for at arbejde med underrepræsenterede grupper i
uddannelsessystemet og f.eks. adressere problemer med adgangen til universitetet for
studerende, studerende, der har handicap, funktionsnedsættelse eller kommer fra

uddannelsesfremmede hjem. Målet for en sådan plan er at sikre at de studerende som
indskrives på, deltager i og færdiggør videregående uddannelser afspejler landets diversitet og
sammensætning af sociale grupper.
Sustainable Development Goals
I 2015 vedtog de Forenede Nationer (FN) de såkaldte Sustainable Development Goals (SDGs),
som opstiller en række globale mål om at bygge retfærdige, fredelige og bæredygtige samfund
i fremtiden, hvilke skal være opnået i 2030.
Blandt disse mål fokuserer nummer 4 på kvalitetsuddannelse, heriblandt videregående
uddannelser. Inklusionen af videregående uddannelse i SDGs giver os et ekstra redskab i
kampen for de værdier og principper vi står for. Derfor vil SDGs vægtes højt i DSFs
internationale lobbyarbejde, ved at bruge mål nummer 4 som redskab til at tale for nationale og
internationale målsætninger.
Flygtninges adgang til videregående uddannelse
DSF vil kæmpe mod de barrierer der begrænser flygtninges muligheder for adgang til
videregående uddannelse. Vi fortsætter med at udvikle vores fælles projekt med
Studenterhuset Student Refugees som sigter efter at facilitere flygtninges adgang til
videregående uddannelse.

Organisation
Strategien
Landsforum har i 2017 arbejdet med at udvikle en 4-års strategi som forventes at være færdig
og klar til eksekvering samt implementering fra tidligt 2018. Det betyder at vi fremover vil have
en langsigtet strategi for hvordan organisation skal udvikle sig. Derfor vil der i 2018 ligge et
arbejde i at sørge for at implementere strategien og lade den påvirke forskellige aspekter af
vores arbejdsgang. Derudover skal der i 2018 udarbejdes en måde hvorpå en strategi kan
vedtages ved en PK.
Derudover er det vigtigt at strategien løbende bliver evalueret. Strategien skal evalueres af
landsforum to gange om året. Evalueringen skal tage udgangspunkt i hvordan organisationen
bruger strategien, og hvordan organisationen indfrier de prioriteter som strategien udlægger.
Inklusion og ejerskab
DSF skal fortsat arbejde med inklusion af underrepræsenterede grupper, og grupper der møder
strukturelle udfordringer I organisationen. Særligt vil det for DSF i år være en prioritet at

undersøge de sproglige barriere, der eksisterer i forhold til at kunne deltage i det arbejde, som
vi foretager os. Derudover skal der være et fokus på at videreføre og behandle det arbejde, som
Inklusionsnetværket har igangsat. Det vil være en prioritet at arbejde for et stadig større
ejerskab over DSF hos MO’erne, for at understøtte en endnu stærkere følelse af sammenhold
og sikre en slagkraftig organisation.

Samarbejdspartnere
Elev- og Studenterbevægelse (ESB)
De andre organisationer i Elev- og Studenterbevægelsen er DSF’s tætteste allierede, og det er
derfor vigtigt, at vi det kommende år fortsætter vores i forvejen stærke samarbejde med de
andre ESB-organisationer. Det vil i kommende år være en central prioritet at rykke og udvikle
ESB-samarbejdet, så den fælles stemme blandt elever og studerende styrkes. Ambitionen er, at
organisationerne rykker tættere sammen med flere fælles indsatser, der styrker kontinuiteten
og handlerummet for ESB. DSF skal spille en aktiv rolle og bidrage i denne videre udvikling af
samarbejdet.
Uddannelsesalliancen (UA)
Det kommende år skal DSF fortsat prioritere arbejdet i Uddannelsesalliancen, der har
eksisteret siden efteråret 2015, hvor et stort flertal af Folketinget vedtog de største
nedskæringer på uddannelse nogensinde. UA fungerer som en samlende stemme mod alle
nedskæringer, hvilket giver DSF en unik mulighed for at løfte sine dagsordener sammen med
andre ligestillede organisationer.
UA vil i det kommende år skulle igennem en proces, hvor organisationerne sammen skal finde
ud af, hvor samarbejdet skal bevæge sig hen. DSF’s medlemsorganisationer er afgørende i
udførelsen af UA’s kampagner, derfor skal DSF på mandat fra sine medlemmer bidrage aktivt
til udviklingsprocessen, og herunder gøre sig klart, hvordan vi mener, at alliancen skal udvikle
sig.
Ungdomsøen
DSF er blevet inviteret til at deltage i den strategisk gruppe for projektet Ungdomsøen. Øen er
finansieret af A.P. Møller Fonden og Nordea Fonden, og givet i gave til Spejderne for, at de kan
facilitere hele ungdommens udfoldelse af øens potentiale og vision. Øen ligger i Øresund, og
på øen finder man det gamle Middelgrundsfort, der på nuværende tidspunkt er ved at undergå
en større renovation. Den strategiske gruppe skal ide- og konceptudvikle og sådan sikre, at alle
unge får ejerskab over øen.

Øvrige samarbejder
DSF skal fortsat være åbne og opsøgende overfor nye samarbejder, der kan styrke DSFs
position.
Kursussektor og sommerlejr
Det vil fortsætte at være en prioritet at udvikle en kursusstrategi som kan give MO’erne
mulighed for at udvikle deres færdigheder og viden, og som er baseret på deres nuværende og
fremtidige behov og ambitioner. Derudover vil vi tilbyde en platform for fælles vidensdeling
og kapacitetsopbygning for MO’erne, hvorfra DSF kan lære og blive en stærkere organisation.
Sommerlejren vil fortsætte med at være en organisatorisk prioritet, og fokuserer på at give
plads til at gå i dybden med diskussioner af vigtige emner, på en måde som vi ikke altid har
mulighed for i løbet af året. Sommerlejren vil som sædvanlig også fokusere på sociale
aktiviteter, og på at give deltagere fra MO’erne og fra DSF muligheden for at komme hinanden
ved.

