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1. Organisasjon 

- Følge opp strategiplanens kapittel om strategisk organisasjonsutvikling i det 
daglige. 

- Sette ned en arbeidsgruppe som skal arbeide med å evaluere ONFs 
organisasjonsstruktur. Arbeidsgruppa skal komme med forslag til landsstyret om 
hvordan ONFs organer bør se ut i framtida, med mål om å styrke kontakten med 
medlemslagene mellom landsmøtene. 

- Prioritere å formalisere og strukturere arbeidet i organisasjonen gjennom utvikling av 
strategier, retningslinjer og rutiner for ulike deler av vår virksomhet. 

- Forbedre og styrke sammenhengene mellom styringsdokumentene, retningslinjene 
og rutinene. 

- Forbedre skoleringsrutinen for tillitsvalgte, for å sette dem i stand til å ta på seg oppdrag 
for ONF. 

- Opprettholde gode rutiner for økonomistyring. 
- Styrke organiseringen av kontoret ved ansettelsen av en generalsekretær for å 

avlaste de tillitsvalgte sine administrative oppgaver.  
 

2. Medlemsoppfølging og rekruttering  
- Ha kontakt med studentorganet på alle fagskoler som er medlem av ONF minst to 

ganger hvert halvår, og bistå dem ved behov utover dette.  
- Informere de studenttillitsvalgte om aktuelle saker. 
- Tilby skolering til alle nyvalgte studentrepresentanter i løpet av høsthalvåret. 
- Arrangere høstseminar i studentdemokrati. 
- Revidere håndboka i studentdemokrati, og distribuere den til alle studentorgan på 

fagskolene. 
- Jobbe for å synliggjøre ONF lokalt på hver enkelt fagskole. 
- Jobbe for at 90 prosent av fagskolestudentene er medlem av ONF. 

 

3. Studentdemokrati og rettighetsarbeid 

- Tilby rådgivning for medlemmer, studentorgan og andre som har spørsmål om 
rettigheter og plikter i høyere yrkesfaglig utdanning. Gjøre tilbudet mer kjent, slik at 
antall henvendelser øker til minst 200 per år. 

- Sette det lokale studentdemokratiet i stand til å informere om studentrettigheter. 
- Jobbe for å styrke studentombudsordningen i fagskolen. 
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4. Kommunikasjon og informasjonsarbeid 

- Styrke den direkte kontakten med medlemslagene gjennom nyhetsbrev, 
skolebesøk og telefonkontakt. 

- Utarbeide en kommunikasjonsstrategi, for å sikre at ONFs kommunikasjonsarbeid er 
målrettet, effektivt, profesjonelt og gjenkjennelig. 

- Synliggjøre ONFs politiske arbeid i medlemsmassen gjennom sosiale medier og 
nettsiden. 

- Prioritere å synliggjøre våre saker og arbeid i media. 
 

5. Politisk arbeid 
- Gjennomføre møter og sende innspill til beslutningstakere i storting, regjering, 

politiske partier og organisasjonsliv. 
- Prioritere relasjonsbygging mot nye politikere før og etter stortingsvalget i 2021. 
- Svare på alle høringer som påvirker fagskolestudentenes interesser. 
- Styrke arbeid med politisk påvirkning mot fylkeskommunene som skoleeiere. 
- Være til stede på møter, konferanser og arbeidsgrupper som angår høyere 

yrkesfaglig utdanning. 
- Målrette og prioritere ONFs politiske arbeid gjennom å utarbeide en egen politisk 

strategi, som skal være underordnet strategiplanen. 
 

6. Samarbeid 

- Prioritere relasjonsbygging mot politiske aktører ONF har hatt mindre kontakt 
med tidligere. 

- Styrke samarbeidet med de øvrige elev- og studentorganisasjonene i Norge. 
- Delta aktivt i internasjonalt arbeid på fagskolefeltet, herunder Chain 5-nettverket. 
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