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Inledning
Denna verksamhetsplan är något mindre betungande än tidigare års och samtidigt som vi har
begränsat antalet mål så har vi skapat rubriken Blickfånget där vi har lagt frågor som inte är
prioriterade men som är för viktiga för att inte finnas med i verksamhetsplanen. Tanken med
blickfånget är tagen från Sveriges förenade studentkårer och innebär att man här lägger saker
fullmäktige anser att styrelsen ska jobba med, fast det inte behöver vara stora fokuspunkter.
Dessa punkter är lägre prioriterade än punkterna under huvudrubrikerna och bör endast arbetas
med om tillfälle ges och tid finns.
Styrelsen har använt sig av cafédiskussioner för att lyfta de saker som ledamöterna i FUM anser
vara de viktigaste frågorna och dessa i kombination med de frågor som styrelsen 12/13 anser
behöver jobbas med har denna verksamhetsplan skapats.
Verksamhetsplanen är indelad i rubrikerna; Organisation, Utbildning, Arbetsmiljö, Studiesocialt,
Information och medlemsrekrytering och Samverkan och samarbete.
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Organisation
Under flera år har Consensus organisation varit hårt belastad och de som engagerat sig samt de
förtroendevalda har många gånger satt arbetet före sitt eget välmående. Det är inte hållbart i
längden varken för personen eller för organisationen och detta behöver åtgärdas. Arbetsmiljön
för kårengagerade har varit en het fråga nationellt under verksamhetsåret 12/13 och Consensus
13/14 ska under hösten göra en organisations- och verksamhetsutredning för att identifiera om
och hur organisationen behöver förändras. Läs mer i bilaga 1.
Idag är Consensus den kår vid Linköpings universitet som har bäst kontakt med sina sektioner
men det kan alltid bli bättre. Consensus behöver knyta sektionerna ännu närmare och det måste
skapas ett förhållande där vi kan vara till nytta för varandra. Idag har vi en bra organisation med
sektionsrepresentation i både FUM och våra utskott men vi behöver se över om det finns andra
samarbetsformer vi ännu inte hittat och ge sektionerna möjlighet till att påverka Consensus mer.

Mål - Organisation
Att genomföra en organisations- och verksamhetsutredning som skall redovisas för
FUM i december 2013.
Att engagera sektionerna i fler delar av Consensus organisation och utveckla de
samarbeten som redan finns.

Utbildning
Vid Linköpings universitet genomförs det Pedagogiska språnget på initiativ från rektor och en del av
detta är skapandet av en samarbetsyta, LISAM, som ska ersätta dagens lärplattform, It’s learning.
Denna ska introduceras under sommaren 2013 och vara igång till terminsstart hösten 2013 men
kommer att ha en fortsatt utveckling under verksamhetsåret 13/14 och det är viktigt att
Consensus fortsätter att engagera sig i LISAM. Detta kan vara ett riktigt bra IT-verktyg för
utbildningarna vid medicinska fakulteten och vi behöver se till att vi inte glöms bort i den
fortsatta utvecklingen.
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Consensus är bra på att bevaka och utveckla grundutbildningarna men har en del brister när det
gäller forskarutbildningarna. Vi har överlåtit detta till DOMFiL, som har skött detta väldigt bra,
men det är dags att Consensus engagerar sig också. Under föregående verksamhetsår så har det
flera gånger höjts röster rörande kvaliteten på forskarutbildningen och kanske främst dess
föreläsningar. Vi behöver tillsammas med DOMFiL driva frågan rörande en höjd kvalitet på
medicinska fakultetens forskarutbildning.
Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) vid medicinska fakulteten har fortfarande en del
kvalitetsbrister, kanske främst när det gäller utbildningen av handledare men även generellt. En
undersökning som gjorde av utbildningsutskottet under vt-13 visar att studenterna vid
medicinska fakulteten anser att det främst finns tre saker som ger god kvalitet på VFU och det är;
Kompetenta handledare, eget ansvar och en väl förberedd placering. Så Consensus 13/14 måste
se till att hålla frågan på agendan och fortsätta arbeta för att höja kvaliteten. Glöm heller inte bort
kostnaden vid obligatoriska moment så som VFU.

Mål - Utbildning
Att aktivt engagera sig i arbetet med LISAM och följa upp dess implementering i
utbildningarna och dess utveckling.
Att tillsammans med DOMFiL arbeta för en förhöjd kvalitet på
forskarutbildningen.
Att fortsätta arbeta för en ökad kvalitet på vår verksamhetsförlagda utbildning
(VFU).

4(11)

Arbetsmiljö
Mycket av arbetsmiljöarbetet under verksamhetsåret 12/13 har handlat om att bevaka och
påverka arbetet med byggandet av Framtidens US (FrUS) samt Campus LiU 2015. Det arbete
som idag pågår på Campus US inom FrUS har inneburit en del störande moment för
studenternas arbetsmiljö och en minskad utemiljö. Genom att delta på de projektmöten som
berör byggnaderna som ingår i Framtidens US samt engagera AMOs i dessa säkras
påverkansarbetet där. Med campus LiU 2015 syftar man till det utvecklingsarbete som sker på
samtliga campii och det är viktigt att ligga på så att Norrköping inte glöms bort i den stora
byråkratiska processen. I Vision 2020, vilket är projektet rörande utökningen och
ombyggnationen av Vrinnevisjukhuset i Norrköpin (ViN), är det viktigt att hålla sig uppdaterad
och inblandad i landstinget och fakultetens planer.
Arbetsmiljöombuden är en viktig del i att säkerställa en god arbetsmiljö för studenterna på
medicinska fakulteten men arbetsmiljöombuden upplever tyvärr att många studenter på deras
program inte känner till dem och att många av studenternas problem därför aldrig
uppmärksammas. Statusen bör höjas på AMO-uppdraget och de behöver synliggöras bättre för
att motiveras till att göra ett bra jobb. En liknande problematik kan ses hos systerkårerna StuFF
och LinTek och ett samarbete i denna fråga kan därför vara fördelaktigt.
Ett välkänt faktum, som blivit känt genom NSI’n, är att studenterna på medicinska fakulteten
känner en högre stress och har en större ohälsa än övriga fakulteter och det är en fråga som vi
behöver hålla på agendan då det även under våren har uppmärksammats att vi har studenter som
fortsätter plugga och komma till universitetet trots sjukdom.
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Mål - Arbetsmijö
Att aktivt medverka i utvecklingen av campusmiljöerna, utifrån projekten FrUS,
Campus LiU 2015 och Vision 2020.
Att arbeta för synliggörande och ökat engagemang hos sektionernas
arbetsmiljöombud (AMO).
Att aktivt jobba för att höja studenternas hälsa vid Medicinska fakulteten.
Att undersöka orsakerna till den höga graden av ohälsa bland studenterna.

Studiesocialt
Vad gäller integrationen mellan program så finns det fortfarande en hel del förbättringspotential
såväl under mottagningen som vid andra evenemang. Under exempelvis mottagningen sker ringa
integration mellan de nya studenterna från Linköping och Norrköping. Denna
integrationsproblematik gäller även de internationella studenterna. Det kan vara en fördel att
tänka utanför ramarna och se hur man kan öka integrationen mellan exempelvis svenska och
internationella studenter.
Under verksamhetsåret 11/12 arrangerades ett antal studiesociala evenemang av Consensus vilka
till viss del återkommit under året 12/13. Att ha ett antal etablerade evenemang som kan
utvecklas under åren skulle vara till fördel för Consensus, inte minst i syfte att öka kontinuiteten
för studenterna men även för att lätta arbetsbördan för den som arrangerar. Det kan även vara
bra för möjligheten till försäljning och sponsring. De evenemang som utförts två år i rad är
Laserdometurnering, Consensus Nollefest samt Consensus Volleybollturnering. Consensus ska
under kommande år definiera vilka evenemang som ska vara återkommande, fortsätta utveckla
och synliggöra dessa.
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Consensus har fått pengar av universitetet för att utföra någon form av mottagning för
studenterna som påbörjar ett påbyggnadsprogram. Detta evenemang sker med fördel före eller
efter ordinarie mottagning. Consensus har alltid varit dålig på att hålla kontakt och att göra saker
för studenter som påbörjar ett påbyggnadsprogram. Väl värt att tänka på är att dessa studenter är
aningen äldre och därför kanske inte uppskattar liknade evenemang som de som påbörjar
utbildning på grundnivå.

Mål - Studiesocialt
Att arbeta för ökad integration under mottagningen och evenemang arrangerade av
Consensus.
Att definiera, utveckla och synliggöra Consensus kontinuerliga evenemang.
Att genomföra ett mottagningsevenemang för studenter som påbörjar ett
påbyggnadsprogram.

Information och medlemsrekrytering
En studentkår är ingenting utan sina medlemmar, varje person som blir medlem är ytterligare en
person som står bakom kårens arbete. Detta innebär att Consensus måste ha medlemmar för att
kunna påverka och för att i det långa loppet finnas kvar som organisation. För att få medlemmar
krävs marknadsföring och synliggörande av Consensus verksamhet samt vad som har
åstadkommits under åren. Detta är en tids- och energikrävande verksamhet, inte minst för en
nytillsatt styrelse. Med bakgrund av detta ska styrelsen 13/14 utforma en marknadsföringsstrategi,
som tillsammans med den grafiska profilen kan användas för att på ett enkelt och effektivt sätt nå
ut med sin information och sitt budskap.
Ett av kårens sätt att nå ut till studenterna på medicinska fakulteten är genom
Kårkorrespondenterna (Kk), vilket har haft varierad framgång under tiden som de har existerat. I
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vissa fall har de mer eller mindre tvångsrekryterats, vilket har resulterat i omotiverade Kk och ett
dåligt informationsflöde, både till och från kåren. För att maximera Kk's funktion behöver de
synliggöras för gemene student, så att det finns en allmän vetskap om deras uppdrag, funktion
och när man som student kan vända sig till dem och ha nytta av deras koppling till Consensus.
Detta skulle även innebära en ökad status och motivation för Kk och de skulle få lättare att göra
sitt jobb. Med bakgrund av detta ska styrelsen 13/14 arbeta för att synliggöra
kårkorrespondenternas arbete, uppgifter och ansvar, samt se över deras uppgifter och hur dessa
kan utvecklas eller omformas.
Under verksamhetsåret 12/13 har önskemål kommit om att profilmaterial väskor, kläder, block,
mm) med Consensus logotyp skulle finnas för försäljning till kårmedlemmarna. Dessa saker
skulle säljas till inköpspris, vilket för studenten tex skulle innebära en bra väska till ett billigt pris
och för Consensus att man kan erbjuda medlemsförmåner och samtidigt synas med sin logotyp
på många olika platser. Med bakgrund av detta ska styrelsen 13/14 undersöka möjligheterna att
tillhandahålla profilmaterial för försäljning till medlemmar samt vilka typer av saker detta skulle
vara och hur försäljningen skulle gå till.

Mål – Information och medlemsrekrytering
Att arbeta fram en marknadsföringsstrategi.
Att arbeta för synliggörande av och ett ökat engagemang hos
Kårkorrespondenterna (Kk).
Att utreda möjligheten till försäljning av Consensus profilmaterial.
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Samverkan och samarbete
Våren 2012 genomfördes Consensus Arbetsmarkandsmässa (CARMA) för första gången och var
ett väldigt lyckat och uppskattat evenemang. Styrelsen hade för avsikt att anordna CARMA även
2013 och en Externt Ansvarig rekryterades för att hjälpa till med arbetet, men av flera olika
anledningar gick det tyvärr inte att genomföra det här verksamhetsåret. Trots denna motgång
anser styrelsen 12/13 att CARMA är något som borde satsas på och genomföras igen, då det som
tidigare nämnts var uppskattat och många har efterfrågat att det ska återkomma. Med bakgrund
av detta ska styrelsen 13/14, med hjälp av den nyligen skapade posten Projektledare för CARMA,
anordna en arbetsmarknadsmässa för studenterna på medicinska fakulteten under hösten 2013,
samt utvärdera densamma, se över om den ska göras till ett återkommande evenemang och i så
fall på vilket sätt detta ska göras.
I dagsläget har Consensus en väldigt gott samarbete med Norrköpings kommun, vilket har
utmynnat i många bra projekt, diskussioner och utbyten. När man sedan ser på vår andra
studieort, Linköping, ser man en god relation till Linköpings kommun, men även stora
möjligheter till att utveckla och fördjupa samarbetet med densamma. En ökad kontakt och
diskussion mellan Consensus och Linköpings Kommun kan gynna alla parter, dels för
kommunens kontakt med studenterna men även för vår del. Detta är ett arbete som bör göras i
samarbete med LinTek och StuFF.
Under ett verksamhetsår anordnar Consensus flera arrangemang av olika art, vilka alla riktar sig
till studenterna på medicinska fakulteten, till exempel Consensus Nollefest, Consensus
Beachvolleyturnering, CARMA m.fl., vilka alla är uppskattade och besöks av många studenter. I
dagsläget finns en stor outnyttjad sponsringspotential till dessa evenemang och kan man göra
dessa till återkommande evenemang så kan man även skapa långsiktiga samarbeten. Sponsring i
dessa sammanhang skulle innebära ett mervärde för Consensus medlemmar, till exempel genom
gratisprodukter eller reducerad avgift för evenemangen. Dessa samarbeten skulle kunna bli
återkommande och utvidgade, med en ökad inkomst för kåren och möjlighet att premiera
medlemmar på olika sätt. Med bakgrund av detta ska styrelsen 13/14 tillsammans med Externt
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Ansvarig aktivt söka sponsorer till Consensus evenemang och arbeta för att skapa långvariga
samarbeten med externa parter.

Mål – Samverkan och samarbete
Att genomföra Consensus arbetsmarknadsmässa CARMA och efter mässans
genomförande utvärdera den samma samt ta ställning till om den skall bli ett
återkommande evenemang.
Att arbeta för ett utökat samarbete med Linköpings kommun.
Att aktivt söka sponsorer till främst Consensus återkommande arrangemang.
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Blickfånget
Integrationsmomenten
Ett arbete som bedrivits under många år är förbättringen av våra integrationsmoment och detta
är ett arbete som aldrig får glömmas bort och vi behöver fortfarande vara drivande av frågan i de
olika forum vi sitter i.

Festeristsamarbete
Att visa upp Consensus i blandade samanhang är fördelaktigt för att visa på den bredd vi har och
ett samarbete med medicinska fakultetens festerier kan vara fördelaktigt för båda parter.

Utveckla hemsidan och sociala medier
Consensus har nu en fungerande och snygg hemsida och finns på Facebook, Twitter och
Instagram men detta behöver upprätthållas och får ej falla i glömska.

Utveckla hur vi syns i glasentrén och i Kåkenhus
Vi har blivit bättre på att synas de sista åren men önskemål finns om att vi ska aktivera
studentgruppen mer.
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