Hovedmål I
En synlig og aktiv organisasjon
Viktige elementer for å nå målet:
•

Arbeide for at NSF Student er det naturlige valget for alle sykepleierstudenter, og at
dekningsgraden skal være minst 90 prosent.

•

Være synlig, tilgjengelig og arrangere aktiviteter for sykepleierstudenter ved
studiesteder ved landets sykepleierutdanninger, gjennom hele året.

•

Studentstyret, fylkesrepresentanter og lokallag skal gi og få informasjon og
oppdateringer på hva de arbeider med månedlig.

•

Gjennomføre tillitsvalgtsamling og -opplæring for alle lokallagsledere og
fylkesrepresentanter to ganger i året. I tillegg gjennomføre
fylkesrepresentantsopplæring på Årsmøtet

•

Studentstyret skal ivareta en aktiv og synlig rolle i relevante internasjonale fora og
organisasjoner, men skal ikke gå på bekostning av nasjonal aktivitet

•

Studentstyret skal sikre at studentmedlemmene får tilstrekkelig informasjon om
Årsmøtet før nominasjons- og valgperioden. Videre skal årsmøtedelegater få
nødvendig informasjon i forkant av årsmøte.

•

Jobbe for at NSF Students politikk gjøres kjent for alle relevante aktører

•

Studentstyret skal jobbe for å inngå i ett samarbeidsprosjekt med NSF om en
holdningsendrende kampanje for å rekruttere og beholde menn i sykepleierstudiet

•

Sørge for at NSF Student er synlig i sosiale medier og at kommunikasjonsstrategien
for sosiale medier blir fulgt.

•

NSF Student skal ta en naturlig del i arbeidet med NSO om arbeidet med en
stortingsmelding om studenthelse.

Hovedmål II
Arbeide for kvalitet i utdanningen
Viktige elementer for å nå målet:
Påvirke myndighetene og utdanningsinstitusjonene til å styrke kvaliteten på
sykepleierutdanningen. Dette skal oppnås ved å, men begrenses ikke til:
•

Følge opp Meld. St. 16. Kultur for kvalitet i utdanning

•

Arbeide for å øke sykepleierutdanningens finansieringskategori til kategori C

•

Arbeide for at utdanningsinstitusjonene får plikt til å dokumentere overfor NOKUT at
rammene for praksisstudier følges

•

Følge opp implementeringen av RETHOS i sykepleierutdanningen.

•

Arbeide for innføring av nasjonal eksamen i medikamentregning.

•

Arbeide for å styrke sykepleierstudentenes rettssikkerhet.

•

Være aktiv i arbeidet når det gjelder å sikre studentenes rettigheter.

•

Videreføre og videreutvikle den allerede eksisterende praksiskampanjen

•

Utforske forskjellige pågående praksisprosjekter og effekten av disse.

Hovedmål III
En tilpasningsdyktig organisasjon
Viktige elementer for å nå målet:
•

Studentstyret må gjennomføre en evaluering av utbyttet ved at avtroppende
fylkesrepresentanter deltar på årsmøtet 2019. Det må videre tas en vurdering om det
skal gjentas neste år.

•

NSF Student skal fremme Årsmøtets interesser i tilknytning til
organisasjonsutviklingsprosessen. Samtidig skal NSF Student jobbe aktivt under
landsmøtet 2019 for å få vedtatt OU-modellen som Årsmøtet har bestemt.

•

NSF Student skal jobbe for at studentene skal ha minimum lik representasjon etter
endt organisasjonsutviklingsprosess

•

Studentstyret skal sette ned komiteer til å utarbeide nye plattformer som kan
erstatte studentpolitiskplattform.

