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STRATEGISK PLAN FÖR UMEÅ STUDENTKÅR 
Den strategiska planen är Umeå studentkårs visioner för den kommande treårsperioden. Planen 
konkretiseras årligen i en operativ plan, där studentkåren definierar hur visionerna som här är 
beskrivna ska uppnås. 

Bildning 
Den akademiska utbildningens roll är att förse omvärlden med goda samhällsmedborgare. 
Undervisningen utformas därför så att studenterna vid varje givet tillfälle uppnår högsta möjliga 
förkovran, oavsett undervisningsform. Studentkåren värnar om en utbildning som sätter 
bildningen i centrum av lärare med hög sakkunskap och goda pedagogiska förmågor, där fokus 
ligger på såväl ämnesspecifika som generiska färdigheter. Utbildningarna genomgår en ständig 
kvalitetsutveckling där studenternas åsikter ges ett stort inflytande, och alla åtgärder syftar till att 
ytterligare stimulera studenternas lärande. Campusmiljön – både den fysiska som den virtuella – 
utgör tillsammans med utbildningsprogram och enskilda kurser mötesplatser för studenter med 
olika bakgrund, erfarenheter och geografiska utgångspunkter. 

Utöver den bildande uppgiften har högskolestudier också en viktig utbildande funktion. Ett av 
den högre utbildningens huvudsyften är att ge individer de färdigheter som krävs för att göra sig 
relevanta på arbetsmarknaden. Studentkåren ska därför arbeta för att skapa goda förutsättningar 
för medlemmarna att genom den högre utbildningen kunna stå på egna ben på arbetsmarknaden i 
en globaliserad värld.  

Rättssäkerhet 
I en rättsstat är det viktigt att medborgarna kan förutse statens agerande: de etablerade 
regelverken ska sätta ramarna för hur fall hanteras för att förhindra från att godtyckliga beslut 
fattas. Studenterna har därför en ständig rätt att inför, under och efter sin studietid behandlas av 
Umeå universitet på ett informativt, transparent, förutsägbart och tydligt sätt. Studentkåren ses 
som den naturliga instansen i de fall detta på något sätt inte upprätthålls, och genom sin expertis 
informerar, hjälper och stöttar studentkåren studenterna. 
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Likavillkor 
Studentkåren verkar för att Umeå universitet och dess samtliga studieorter erbjuder en 
välkomnande miljö för nya och befintliga studenter oavsett om utbildningen är campus- eller 
distansförlagd. För detta svarar boendesituationen för en stor del, däribland att inte verka 
begränsande vid val av utbildning; alla studenter har rätt att omgående, oavsett ekonomiska 
förutsättningar, få tillgång till ändamålsenliga bostadsförhållanden.  

Studenterna vid universitetet erbjuds därutöver en miljö som främjar hälsa och välbefinnande, där 
inga olyckor sker och studenter såväl som lärare behandlar varandra med respekt. 
Funktionsvariationer, synliga såväl som osynliga, utgör inget hinder för tillgodoräknande av 
utbildningen. Studentkåren uppmärksammar och bekämpar den utbredda psykiska ohälsan bland 
studenter. 

Den högre utbildningen ska genomsyras av mångfald och respekt för olikheter.  

Umeå studentkår är en antirasistisk kår och verkar i sitt arbete, internt såväl som externt, för att 
bygga broar mellan människor med olika bakgrund. Studentkåren eftersträvar att i sin dagliga 
verksamhet bidra till att skapa och utveckla samarbeten som främjar mångfald, inkludering, 
integration och jämställdhet.  

Verksamheten vägleds alltid av ett kraftigt avståndstagande mot alla former av diskriminering på 
grund av funktionalitet, etnisk tillhörighet, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion 
eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder. Hit räknas även särbehandling eller 
missaktning på grund av socioekonomisk status, utbildningsnivå, bildning samt socialt- 
ekonomiskt- och kulturellt kapital. 

I kårens engagemang mot missaktning och särbehandling läggs även vikt vid att motarbeta de 
konflikter som kan uppstå mellan människor med olika geografisk härkomst såsom exempelvis 
dialekt och sociolekt. 

Samhällsengagemang 
Studentkåren utgör inte enbart en samlande kraft internt, utan ska också vara en stark röst utåt. 
Studentkåren är därför en synlig och drivande aktör i samhällsdebatten om student- och 
högskolerelaterade frågor och tar aktiv ställning i viktiga frågor som rör demokrati och mänskliga 
rättigheter. Genom medlemskapet i Sveriges Förenade Studentkårer, SFS, driver studentkåren 
påverkansarbete också på ett nationellt plan. 

Medlemsnytta 
Studentkåren verkar på ett sådant sätt så att naturliga mötesplatser skapas för utbyte av sociala, 
kulturella och internationella kontakter. Arrangemangen som anordnas passar studentkårens 
heterogena medlemsbas och utformas av och för denna. Medlemmarna möts av olika förmåner, 
vilka gör studentlivet lite enklare, lite bättre och lite roligare. Studentkåren utgör en attraktiv 
samarbetspartner för de parter som önskar göra gemensam sak för medlemmarnas bästa. 
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Medlemsorganisationen 
Inom studentkåren känner alla medlemmar, oavsett organisatorisk hemvist, en naturlig 
samhörighet. Organisationen kännetecknas av en atmosfär som uppmuntrar till låga trösklar och 
höga tak, samt är välkomnande för var och en som önskar bidra till den studentfackliga visionen 
eller medlemmarnas bästa. Varje organisationsdel i studentkåren tjänar ett tydligt syfte och utför 
en funktion som direkt eller indirekt kan kopplas till ovanstående. Vidare bedriver studentkåren 
sin verksamhet så att intäkterna för den period som motsvarar den strategiska planens varaktighet 
överstiger utgifterna. Studentkåren agerar transparent, långsiktigt och uppmuntrar till delaktighet 
inom organisationens alla delar; studentkåren är därigenom lättillgänglig för svensk- som 
engelsktalande. En nyckel är att öka andelen som engagerar sig inom kårvalet. 


