
	

 

PF’s visioner for fremtiden 
 
PF’s visioner beskriver idealtilstanden for foreningen og skal ses som pejlemærker for 
hvor vi ønsker at foreningen bevæger sig hen. 
 

• PF er synlig og tilstedeværende på alle DTU’s undervisningscampusser. Alle DTU 
studerende har de samme tilbud og repræsentation fra PF uanset hvor de studerer. 
Derved opnås et samlet PF på et samlet DTU. 

 
• PF inddrager de internationale studerende i foreningen og studiemiljøet på DTU. 

Internationale studerende, både full-degree studerende og udvekslingsstuderende, 
er integreret i foreningen, og bidrager til at alle DTU studerende føler sig som del af 
et internationalt campusmiljø. 

 
• PF har en ledelsesmodel med passende styringsværktøjer til at varetage både den 

frivillige del og forretningsdelen af foreningen. 
 

• PF har en kommunikationsstrategi for at nå ud til alle medlemmer, PF aktive og 
studerende ved DTU, således at alle modtager relevant information om PF. 
Kommunikationsstrategien udvikles løbende og er med til at skabe 
gennemsigtighed og klarhed over PF aktiviteter. 

 
• PF arbejder målrettet på at få flere aktive frivillige og fastholde allerede aktive, 

samt gøre det nemt at engagere sig i foreningen. 
 

• PF skaber muligheder der sikrer at de frivillige bliver udfordret efter evne, således 
at de får -, udvikler eksisterende -, samt opnår, nye kompetencer. 

 
• PF sikrer gode bolig forhold der passer til de studerende, uanset hvilket stadie af 

deres liv de befinder sig i.  
 

• PF er en stærk stemme for ingeniørstuderende i den nationale politiske debat 
indenfor uddannelse, levevilkår samt ingeniørens rolle i det fremtidige samfund. 

 
• PF’s S-hus er et samlingssted for studerende. S-huset er et sted der altid udvikler 

sig for at sikre aktiviteter og events for alle DTU studerende. Disse værende alt fra 
fest og teaterstykker til events med motor cykler og keramik. 

 
• PF undersøger og sikrer løbende at de tilbud vi har til vores medlemmer er for alle 

vores medlemmer, at tilbuddene er synlige og at de er tidssvarende og relevante. 
 


