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En historisk tillbakablick 
Högskolepolitiska 

programmet revideras 
vart fjärde år. 2017 var 
det dags igen. Under 

verksamhetsåret innan 
kongressen togs ett 

nytt program fram av 
en arbetsgrupp 

Förslaget blev ett 
utbildningspolitiskt 

program, bestående 
av hela utbildnings-
kedjan. Stadgarna 

ändrades även till att 
innehålla den nya 

formuleringen. 

Majoriteten av 
kongressen 2017 var 

inte nöjda med 
programmet och 

valde att återremittera 
det. Försök nästa år 
igen och ge oss mer 

högskolepolitik hördes 
från talarstolen! 

I september 2017 
skickades programmet 

ut på remiss till 
klubbarna. Här lyftes 
återigen behovet av 

att skifta fokus – mindre 
grundskola och mer 

resurstilldelnings-system 
sade man. 

Förbundsstyrelsen har 
nu, utifrån remissvaren 

tagits fram ett nytt 
förslag. Det kan ses 
som en kompromiss, 
där lite grundskola är 
kvar – men mer plats 
lämnas åt den högre 

utbildningen. 



Hur ett remissvar ska se ut 

Använd word!  
Spara och skicka till oss i 

word! 

Använd ändringsmarkeringar och  
lägg in konkreta förslag.  

(Alltså inte ”Kan ni omformulera detta?” eller  
”Lägg in lite text om studentkårer”) 

Lägg gärna in kommentarer till era förslag! Bra 
motiveringar ökar sannolikheten för att era 

förslag kommer med.  
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Områden att kika extra på 

 

Hela utbildningskedjan 
 
 

Texten under denna rubrik en 
sammanslagning av de 

tidigare delarna om förskola, 
grundskola, 

fritidshemsverksamhet och 
gymnasieskola. Fyra 

reformförslag har bevarats 
från det program som lades 

fram på kongressen 2017.  
 
  
 

 
Fyra nya avsnitt under 

”Högskola och 
universitet” 

En önskan från kongressen 
och från remissrundan var att 
innehållet under ”Högskola 

och universitet” skulle byggas 
ut. För att tillmötesgå detta är 

fyra nya avsnitt tillagda: 
kurslitteratur, lärares 

kompetens och pedagogik, 
lärarledd tid och 

undervisningsformer samt 
rättigheter och rättssäkerhet. 

 

 

 

Breddat deltagande 
 
 

En kärnfråga för S-studenter 
är att alla ska ha lika 

möjligheter att blir antagna 
och slutföra en utbildning vid 

högskola eller universitet. 
Reformförslagen under 

rubriken ”Breddat 
deltagande” är just nu främst 

fokuserade på 
tillgänglighetsaspekter – kan 
vi lägga till några ytterligare 

reformer i vår strävan efter en 
mer heterogen högskola? 

 

 
Resurstilldelningssystemet 

 
 

Programmet som lades fram 
på kongressen 2017 innehöll 

ett förslag under denna rubrik 
som efterfrågade en 

utredning av det nuvarande 
resurstilldelningssystemet. Det 
är nu under utredning och ska 

slutredovisas i december 
2018. Bör vi ha något 

reformförslag som beskriver 
hur vi vill att systemet ska se 

ut?  
 
  
 



Ställ era frågor till oss! 

 
 

Har ni frågor eller 
funderingar om  

något i programmet? 
 
 

Ställ era frågor till oss via Google 
hangout den 6 mars 17-18.30 



Tidplan 

Förbundsstyrelsen 
skickar ut 

utbildningspolitiska 
programmet på remiss. 

Sista dag att 
skicka in 

remissvar är den 
2 april! 

På förbundsstyrelsens 
möte i april behandlas 

remissvaren. Vissa 
förslag från klubbarna 
kommer med – andra 

inte.  
Utbildningspolitiska 

programmet 
behandlas på 

kongressen i maj. Här 
finns en ny chans för 

klubbarna att få in sina 
ändringsförslag i 

programmet.  



LYCKA TILL MED REMISSERNA! 


