
 

  

 

 

 
 

 
Program 
Startskottet 2021  
 

Startskottet 2021 ordnas från måndag till tisdag 25–26 januari helt 

på distans. Evenemanget riktas till studerandekårernas 

förtroendevalda, deras personal och SAMOKs intressegrupper. 

SAMOK kommer att publicera mer detaljerade beskrivningar av 

parallellprogrammets innehåll lite senare.  

 

Måndag 25.1.2021 

 

9.00 Gemensam inledning 
 

9.15 SAMOK presenterar sig   
Varför finns SAMOK? Vad gör vi egentligen? Vem sitter i SAMOKs styrelse i år 

och vem arbetar på SAMOKs kansli? Under den här programpunkten kommer 

SAMOKs förtroendevalda och personal att presentera sig och kort berätta om 

sin egen roll inom SAMOK. Vi håller ett kort säljtal till studerandekårerna som 

gör det lätt att kommunicera om SAMOK till studerande på ett kort och koncist 

sätt. 

 

 

9.30 Samarbetspartnern har ordet 
 

10.00 Parallellprogram 1 

I den första programpunkten i parallellprogrammet får du bekanta dig med det 

tema som du valt och i de två senare programpunkterna får du fördjupa din 

kompetens när vi behandlar temat från olika perspektiv under ledning av 

utbildare. Du hittar mer information om Startskottets teman i den separata 

broschyr som vi skickar med inbjudan. 
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Startskottets parallellprogram består av nio olika teman. Du kan välja ett av 

temana och följa det hela dagen eller välja ut enskilda programpunkter från olika 

teman för att få ihop en utbildningshelhet som passar dig. Temana i 

parallellprogrammet är: 
 

● socialpolitik 
● utbildningspolitik 
● fördjupad intressebevakning 
● handledning och tutorverksamhet 
● studentkultur och -evenemang 
● kommunikation, internationalism och välbefinnande 
● som ordförande i studerandekåren 
● verksamhetsledare och generalsekreterare 
● studerandekårernas anställda 

 

 

11.30 Lunchpaus 

Deltagarna har tillgång till pausrum under hela Startskottet. Under kaffe- och 

lunchpausen samt i slutet av dagen får de använda pausrummen fritt för att 

diskutera och stifta bekantskap.  

 

 

 

12.30 Intressegrupperna presenterar sig 
Representanter för studerandekårernas och SAMOKs intressegrupper 

presenterar sig och håller korta säljtal där de berättar om sina organisationers 

verksamhet och om möjligheter till samarbete med dem. Må det bästa 

säljsnacket vinna! 
 

Gemensam programpunkt för studerandekårernas anställda och 
verksamhetsledare 
Medan intressegrupperna presenterar sig erbjuder vi separat program för 

studerandekårernas anställda och verksamhetsledare. Mer detaljer om 

programmet kommer senare. 

 
 

13.30 Paus 
 

 

 

 

 

 

13.45 Parallellprogram 2 

 



 

  

 

 

● socialpolitik 
● utbildningspolitik 
● fördjupad intressebevakning 
● handledning och tutorverksamhet 
● studentkultur och -evenemang 
● kommunikation, internationalism och välbefinnande 

● som ordförande i studerandekåren 
● verksamhetsledare och generalsekreterare 
● studerandekårernas anställda 

 

 

 

15.15 Paus 
 

 

 

 

15.30 Första nätverkstimmen  
Det bästa och viktigaste med Startskottet är att lära känna andra som arbetar 

med samma frågor i olika studerandekårer. Nätverkstimmen är planerad så att 

grupperna bildas enligt sektor, och då kan alla studerandekårsaktiva bekanta sig 

med sina egna kollegor från hela landet! 

 

Under timmen får du sätta dig in i de aktuella utmaningarna och senaste nytt 

inom den egna sektorn genom avslappnade ledda diskussioner. Under 

evenemanget får du bekanta dig på distans med andra förtroendevalda som 

sysslar med samma saker som du i olika studerandekårer och höra och dela 

tankar om det kommande året. Samma grupper kommer att fortsätta att 

samarbeta och diskutera följande dag och fördjupa sig mer i de teman som lyfts 

fram. 

SAMOKs personal faciliterar nätverkandet. 
 

 

17.00 Dagen avslutas, afterwork inleder 
 
 
19.00 Avslutning 
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Tisdag 26.1.2021 

 

9.00 Anförande: Det nya normala 

Det gångna året har varit exceptionellt i hela världen, och de ändringar som det 

medfört har också varit synliga i studerandekårernas och studerandenas vardag. 

Den här programpunkten innehåller ett sammandrag om vilka saker 

coronaviruset medförde för studerandekårsfältet under fjolåret och hur det 

synts i SAMOKs verksamhet. Dessutom funderar vi på hur vi ska gå vidare. Vad 

kan vi förvänta oss av 2021? Vilka förändringar är här för att stanna? 

 

 
 

9.50 Paus 
 

10.00 Parallellsessioner 3 enligt temana 

● socialpolitik 
● utbildningspolitik 
● fördjupad intressebevakning 
● handledning och tutorverksamhet 

● studentkultur och -evenemang 
● kommunikation, internationalism och välbefinnande 
● som ordförande i studerandekåren 
● verksamhetsledare och generalsekreterare 
● studerandekårernas anställda 

 
 

11.30 Lunch 
 

 
 

12.30 Kommunalvalet och studerandena 

År 2021 är kommunalvalets år! I den här paneldebatten kommer vi att diskutera 

de olika partiernas kommunalvalprogram ur yrkeshögskolestuderandenas 

perspektiv. Paneldebattörerna är kommunala aktörer från olika partier. Panelen 

styrs och inleds av SAMOKs styrelse. 

 
 
 
13.30 Paus 

 

 

 

 



 

  

 

 

13.45 Mot SAMOKs jubileumsår 
Vad har SAMOK hunnit med inom påverkansarbetet under 2020? Och vad är på 

kommande under 2021? I den här programpunkten får Startskottets deltagare 

en inblick i förbundets verksamhet och mål samt händelser under närhistorien. Vi 

ger en kort presentation av hur vi tänker verkställa den nya strategin, de 

viktigaste innehållen i verksamhetsplanen för 2021 samt hur jubileumsåret 

kommer att synas i SAMOKs evenemang, kommunikation och övriga 

verksamhet. 

 

 

14.45 Paus 
 
15.00 Andra nätverkstimmen 

Under den andra nätverkstimmen fortsätter vi att arbeta med de teman som 

lyftes fram under den första dagen. Nätverkstimmen innehåller faciliterade 

gruppuppgifter och -diskussioner med aktörer som arbetar inom samma sektor. I 

slutet av den andra nätverkstimmen sammanfattar vi det som vi fått ut av 

diskussionen under de två dagarna. 

SAMOKs personal faciliterar nätverkandet. 
 

 
16.30 Slutspurt 

Hur kan du kontakta oss i fortsättningen och var träffas vi nästa gång? Vi 

presenterar SAMOKs kommunikationskanaler, medlemstjänster och 

evenemangskalender. 

 

Startskottets avslutningsord  

Ordförande Oona Löytänen, SAMOK 
 

17.00 Evenemanget avslutas 
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