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Intern verksamhetsplan 17/18
LUS har under föregående år startat ett antal projekt samt implementerat mindre
eller större förändringar för båda sina anställda. Verksamhetsplanen för det
interna arbetet under 17/18 har därför ett större fokus på att förvalta och vägleda
slutförande av projekt och följa upp på förändringar snarare än att göra
satsningar på nya områden.
Tillsättningen av en ny anställd och organisationsförändringen till att hantera
större delar av ekonomihanteringen internt är något som kräver extra fokus från
LUS under året. Det är viktigt att säkerställa att de förändringar som gjorts blir
implementerade på ett tillfredsställande sätt och är ändamålsenliga. På samma
plan har också en mindre organisationsförändring initierats för att få
studentombudet och doktorandombudets verksamhet närmare varandra. Även
här ser vi ett behov av fokus och aktiv uppföljning för att kunna utvärdera hur
vi utvecklar detta vidare.
Stiftelseverksamheterna och Studentombudet har i sitt arbete öppettider på sina
kontor för besök. Ibland kan detta vara studenter som sitter i svåra situationer
eller som känner sig osäkra på om de kommit rätt. Det är viktigt att miljön som
omger kontoren är välkomnande och tydlig i sin information till de studenter
som kommer hit. I relation till kansliet bör LUS därför under verksamhetsåret
se över sina miljöer på AF-borgen med målsättningen att göra dessa mer
välkomnande och informativa.
Tillsättandet av studentrepresentanter och förutsättningar för dessas arbete kan
utan större kontrovers påstås vara en av kårernas viktigaste uppgifter. Det
arbetet som har påbörjats för att förbättra grunden för ett effektivt
påverkansarbete för studentrepresentanter i centrala- och fakultetsnämnder i
forma av studentrepresentantshandbok och nätverk bör fortlöpa under året med
fokus på att slutföra projekten.
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Det åligger LUS under verksamhetsåret 2017/2018:
•

•
•
•

att bevaka och följa upp den tillsättning och de
organisationsförändringar som gjorts inom LUS kansli för att säkerställa
bästa möjliga implementering
att verka för att LUS kanslimiljö ska bli mer välkomnande och
informativ.
att fortsätta arbetet med studentrepresentantshanboken enligt framtagen
projektplan
att utifrån uppföljning och utvärdering fortsätta arbetet med
studentrepresentantsnätverk inom LUS

I tjänsten,
Jack Senften
Vice ordförande
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