Et bedre studentråd – et bedre campus.
De siste årene har det vært lite pågang fra studentrådene, spesielt i Bergen. Vi ser mangel på
engasjement og forståelse for hva studentrådet gjør og innebærer blant studentene. Studentrådet
gjør eller skal gjøre en kjempe viktig jobb for studentene på sitt campus ved å arrangere
arrangement, være synlige og delta i de vervene det måtte innebære.
Situasjonen i Sandviken har gått ut på at Leder har trukket seg/ikke hatt lyst til å fortsette og
skolen har ikke fått inn en ny leder. Dette har skjedd flere ganger og i følge vedtektene sitter
leder i vervet, til ny leder er valgt. Dette blir da vanskelig når ingen ønsker å ta over. Det har
blitt nevnt at lærere har så vidt nevnt dette for studentene i slutten av forelesning, uten å følge
dette opp ytterligere, slik vi gjerne skulle ha ønsket. Det er lite engasjement og i skrivende stund
sitter vi enda uten et fullstendig studentråd på campus Sandviken.
Man kan ha forståelse for at studenter som begynner på sitt første semester, kan føle at det er
det mye nytt å sette seg inn i. Det kan være de har flyttet til en ny by, at det er første gang de
skal studere, eller at mange rett og slett tenker mest på om de kommer til å få seg noen nye
venner.
En løsning på dette problemet kan være å ferdigstille studentrådene på våren, før sommeren.
Slik at når høsten kommer har vi et velfungerende studentråd på alle campus.
Forslag til vedtak:
1. ferdigstille alle studentrådene på våren.
2. Ferdigstille alle studentrådene på våren med leder og nestleder, så kan resten suppleres
ved skolestart til høsten.
3. Kun ferdigstille studentrådet i Bergen (Breistein og Sandviken) på våren som en slags
prøveperiode og se hvordan det går.
4. Kun ferdigstille studentrådet i Bergen (Breistein og Sandviken) på våren med leder og
nestleder, så resten kan suppleres ved skolestart til høsten som en slags prøveperiode og
se hvordan det går.

