Til:

Program- og fagutvalg ved SV-fakultetet
Studentutvalget ved SV-fakultetet

Kopi:

Assisterende fakultetsdirektør, studiedekan, Studentparlamentet (SP), SVFF

Innkalling til andre Studentutvalgsmøte - studieåret 2019/2020
Møtedag:
Møtetid:
Sted:

torsdag 26.september 2019
08:15-10:00
Møterom 305, Eilert Sundts hus

Konstitueringssaker
Sak nr. 1
Sak nr. 2

Godkjenning av innkalling og referat
Valg av ordstyrer og referent

Orienteringssaker
Sak nr. 3
Sak nr. 4
Sak nr. 5
-

Orientering fra SVSU v/ leder/nestleder
Orientering fra fag- og programutvalgene
Orientering fra verv/komiteer

Det lokale arbeidsmiljøutvalg (LAMU)
Forum for studiespørsmål
Studentparlamentet
Næringslivsutvalget
Bokskap
Arrangementskomiteen

Diskusjons- og vedtakssaker
Sak nr. 6

Sak nr. 7

Diskusjon av FORUM-sak om høst- og vinterferie på SV-fakultet v/Sjur Stølen
Bør SVSU utøve sin innflytelse for at det skal legges til rette for høst- og
vinterferie-avvikling på Det samfunnsvitenskapelige fakultet?

Valg av verv i Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Vi skal velge følgende verv i Studentutvalget for studieåret 2019-2020
 Valg av bokskapansvarlig (dette vervet kan også deles mellom to personer)
 Valg av tre vara til Næringslivsutvalget

Det samfunnsvitenskapelige fakultet / The Faculty of Social Sciences
Universitetet i Oslo / The University of Oslo

Sak nr. 8

Postkasser utenfor PU/FU-kontorene
SVSU har blitt forespurt av studieleder om PU/FU-ene og SVSU ønsker postkasser
utenfor sine respektive kontorer. Er dette noe vi ønsker?

Sak nr. 9

Handlingsplan for studieåret 2019-2020
Vi fortsetter arbeidet fra forrige møte, og arbeider for å utforme en helhetlig
handlingsplan for studieåret 2019-2020.
 Her blir det rom for diskusjon av punktene vi drøftet på forrige møte, og
mulighet til å ta nye aktuelle saker opp til vurdering.
 Handlingsplanen vil etter planen bli tilnærmet ferdigstilt i løpet av dette
møtet, og formelt vedtatt på nestkommende SVSU-møte.

Sak nr. 10

Felles gjennomgang av kontorvaktrutiner/generelle kontorretningslinjer for
SVSU-kontoret
Vi går sammen bort til SVSU-kontoret, der vi gjennomgår rutiner for bruk av
SVSU-kontoret og prosedyrene for hvordan en bokskap-kontorvakt fungerer.

Annet
Sak nr. 11

Eventuelt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Beste hilsen
Lars Oskar Slatlem Vik
Leder av Studentutvalget ved Det Samfunnsvitenskaplige fakultet
Matias Robberstad Vangen
Nestleder av Studentutvalget ved Det Samfunnsvitenskaplige fakultet
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