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Arbeidsprogrammet gir prioriteringer for ONFs arbeid i perioden 2022-2023. ONF skal 
prioritere: 

Politisk arbeid 

• Sørge for gjennomslag for ONFs statsbudsjettsprioriteringer 
• Styrke politisk påvirkning mot skoleeiere 
• Styrke karriere- og rådgivningstjenestenes kjennskap til HYU 
• Styrke kunnskapen om fagskolestudenter og fagskolesektoren  
• Øke tilgang til psykiske helsetjenester og lavterskeltilbud  
• Styrke studentombudsordningen for fagskolestudenter 
• Gjøre studiepoeng fra fagskolen anvendelig i norsk og internasjonalt arbeidsliv 

og utdanningssystem  
• Følge opp NOKUTs evaluering av NKR  
• Sørge for at studenter inkluderes i dagpengeordningen 
• Sørge for at NOKUT har tilstrekkelig ressurser for tilsyn- og 

akkrediteringsarbeid i fagskolesektoren  
• Sende en skriftlig henvendelse til politiske partier på Stortinget om behovet for ECTS 

tilkobling av studiepoeng fra HYU 

• Sørge for at studenter med barn skal få dekket kostnader for å tilrettelegge for å 
kunne delta i studentdemokratiet lokalt og nasjonalt 
 

Kommunikasjon og informasjonsarbeid 

• Utarbeide en kommunikasjonsstrategi 
• Sikre kontakten og styrke dialogen med medlemslagene 
• Utvikle en åpen kommunikasjonsplattform for tillitsvalgte i ONFs medlemslag 
• Aktivt fronte ONFs politiske arbeid gjennom nyhetsbrev, Sosiale medier 

(SoMe), nettsiden og i media 
 

Organisasjon og medlemsoppfølging 

• Følge opp strategiplanens kapittel om strategisk organisasjonsutvikling  
• Formalisere og strukturere arbeidet i organisasjonen gjennom utvikling av 

styringsdokumenter, retningslinjer og rutiner for vår virksomhet 
• Forbedre skoleringsrutinen for sentrale tillitsvalgte  
• Synliggjøre informasjonstjenesten for alle medlemmer med mål om å øke antall 

studenthenvendelser 
• Besøke alle medlemslag for å synliggjøre ONF og informere om aktuelle saker 
• Arrangere høstseminar i studentdemokrati 
• Gjennomføre jevnlige dialogmøter med medlemslagene 
• Tilby skolering til alle nyvalgte studentrepresentanter ved medlemslagene  
• Arbeide aktivt for å engasjere fagskolestudenter i helse- og oppvekstfag i 

studentdemokratiet lokalt og nasjonalt 
 



                                                                                               

 
  Arbeidsprogram 
  2022-2023 
  

3 

 

Eksternt samarbeid 

• Styrke relasjoner til politiske aktører ONF har hatt lite kontakt med 
• Styrke samarbeidet med de nasjonale elev- og studentorganisasjonene 
• Delta aktivt i internasjonalt arbeid i fagskolesektoren, med fokus på Chain5-

nettverket 
• Styrke samarbeidet med Kunnskapsdepartementet, NOKUT og HK-dir.  

 
 


