Arbejdsprogram 2018 for Studenterrådet ved Københavns
Professionshøjskole
INTERNT SAMARBEJDE
Studenterrådet KP ønsker at være i kontinuerlig dialog med Københavns
Professionshøjskoles ledelse. En god dialog er udgangspunkt for et konstruktivt samarbejde,
hvorfor Studenterrådet vil styrke dialogen med ledelsen og støtte de lokale DSR’er i deres
kommunikation med lokale ledelser.

EKSTERN SAMARBEJDE
Studenterrådet KP er aktive i den nationale organisation Studenterforum UC. Dette er for at
styrke samarbejdet på tværs af professionshøjskolerne og på vegne af de studerende skabe
en stærk stemme i den uddannelsespolitiske debat.

FUSIONSPROCESSEN
Med fusionens institutionelle realitet pr. 1. marts 2018 ønsker Studenterrådet KP ligeledes
en optimal fusion af to tidligere fungerende studenterråd. Med et nyt og større
Studenterråd arbejder vi for at etablere et stærkt samarbejde med den nye ledelse for
Københavns professionshøjskole. Som en samlet professionshøjskole i Københavnsområdet
følger en større forpligtigelse for Studenterrådet KP på at repræsentere de studerendes
stemme og sikre en gennemslagskraft på det tværpolitiske plan.
Studenterrådet KP vil sørge for, at de studerende inddrages i denne proces og vi sikrer
indflydelse, så processen foregår på den mest hensigtsmæssige måde for de studerende.
Vi vil støtte op om de forskellige DSR’ers arbejde mod den faglige fusion og på den måde
sikre, at de studerende bliver hørt og engageres i processens faglige implementeringsfase.

STUDIESOCIAL STRUKTUR
Studenterrådet på Københavns Professionshøjskole vil i 2018 implementere en
organisatorisk struktur, som på alle campusser byder på tværsociale studieaktiviteter. Dette
skal etableres ved et godt samarbejde med alle campusserne via en campusrepræsentant
fra hver campus i forretningsudvalget.
Studenterrådet KP vil i det kommende år derfor oprette Campusråd på alle campusser og
videreføre Campusråd Carlsberg og Campusråd Nord i nuværende form. Vi vil støtte op om
og hjælpe med oprettelsen af råd og udvalg på alle campusser. SR KP arbejder for at skabe
gode sociale miljøer, da vi ønsker at skabe uddannelsessteder, hvor de studerende føler
ejerskab over deres uddannelse såvel som for deres campus. Dette tager udgangspunkt i, at
Studenterrådet tror på, at vi skaber bedre uddannelser ved, at de studerende engagerer sig i
det politiske, såvel som sociale liv på uddannelsesstederne.

ØKONOMI
Forretningsudvalget forpligter sig på at videreføre de godkendte budgetter for 2018 for de
to tidligere Studenterråd. Studenterrådet på Københavns Professionshøjskole vil i 2018
derudover udarbejde en økonomisk plan for 2019. Det nye budget for 2019 vil blive
udarbejdet med inddragelse af de studerende i råd og udvalg.

