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Studentkåren i Borås verksamhetsidé och värdegrund
Vår verksamhetsidé beskriver studentkårens mest grundläggande idé om den verksamhet som bedrivs. Vår värdegrund beskriver den etiska kompass som ska genomsyra vår organisation.
Definitioner
Studietid
Lärotid
Studenttid
SiB
Studentpolitik
Studentliv

Studentens tid från det att studenten registrerar sig på ett lärosäte till dess att
studenten tagit sin examen eller avslutar sina studier vid lärosätet.
Studentens tid som är direkt kopplad till utbildningen.
Studentens tid som inte är direkt kopplad till utbildningen.
Studentkåren i Borås.
Det arbete vi bedriver som direkt berör lärotiden.
Det arbete vi bedriver som direkt berör studenttiden.

Verksamhetsidé
Vi finns till för våra medlemmar. Vår verksamhet tar sin grund i medlemmarnas önskemål och behov,
detta formulerar vi i en verksamhetsplan som fastställs varje år. Den verksamhet vi bedriver utgår
från vår värdegrund. Så länge som vi har ställning som studentkår vid Högskolan i Borås sätter vi ett
särskilt fokus på studentrepresentation och utvecklingen av Högskolan i Borås och dess utbildningar.
För att göra vår verksamhet tydligare delar vi in vårt arbete i studentpolitik och studentliv.

Värdegrund
SiB är en partipolitiskt och religiöst obunden studentkår, det är en demokratiskt uppbyggd organisation där alla medlemmar har en möjlighet att påverka SiB:s verksamhet och åsikter.
Vår värdegrund bryts ner i tre värdeord
Inkluderande – beskriver hur studentkåren vill vara.
När omvärlden tittar på studentkåren är det vår önskan att det inkluderande synsättet tydligt gör sig
påmint i att alla studenter som vill har en plats i vår organisation. Det är organisation där alla personer synliggörs och bekräftas så som den personen önskar.
Trygghet – beskriver vad studentkåren ger.
Studentkåren står för trygghet, både den strukturella tryggheten under lärotiden och den sociala
tryggheten under studenttiden. Vi tror att blotta vetskapen om denna trygghet skapar harmoni hos
studenten vilket borgar för goda studieresultat.
Möjligheter – beskriver vad studentkåren erbjuder.
Vår organisation ska byggas på ett sådant sätt att våra medlemmar ges möjlighet till såväl personligsom karriärmässigutveckling.

