
 
Tilstede: Marte Næss Thomassen (Leder), Idar Henrik Seem (Nestleder), Paula 

Mortensen (SOSANT), Stine Raastad (PECOS), Ragnhild Gabrielsen (OADM), 

Caroline Bortne Testman (KULKOM), Tonje Johanne Pettersen (Eksternt 

medlem), Markus Yuki Nishimura (INTER), Kristine Sandtrøen (UTV), Karen 

Vormdal Johansen (SOS), Jenny Olea Bru Benestad (OLA), Are Kolltveit (STV), 

Erlend Hovdhaugen (SGO) 

 

Forfall: Hilde Stubhaug (PSY B/M/Å), Adrian L. Silva (PSY PROF),  

Ikke tilstede: Representant fra TIK, Sivert Dahle  (SAMFØK) 

 

Sendt til: Program- og fagutvalg ved SV-fakultetet  

Studentutvalget ved SV-fakultetet  

Kopi: Assisterende fakultetsdirektør, Studentparlamentet (SP), SVFF 

 

Referat 2. SVSU-møte studieåret 2020/2021 

 

Møtedag: 18. September 2020 

Møtetid: 08:15-10:00 

Sted: Rom 305, Eilert Sundts Hus 

Zoom 

 

 

Konstitueringssaker  

Sak nr. 1 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige SVSU-møte  

Sak nr. 2 Valg av ordstyrer og referent  

Orienteringssaker  

Sak nr. 3 Orientering fra SVSU v/leder/nestleder 

- Kontortilgang-regler 
o Leder redegjør for smittevern 

- Innsamling av personnummer 
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- Fordeling av kontaktansvar for ulike verv. 
o Leder: Studentparlamentet, økonomiansvarlig, bokskapsansvarlig, 

SoMe-ansvarlig og LAMU 
o Nestleder:  Forum for studiespørsmål, fakultetets valgstyre, 

næringslivsutvalget, sekretær og arrangementsansvarlig 
Sak nr. 4 Orientering fra FU/PU 

- Alle medlemmene gjennomgår kort hva som har skjedd i sitt utvalg.  

Sak nr. 5 Orientering fra SVSUs verv og komitéer 

- Fakultetsstyret 

o Orienterer kort om innholdet av høstens styreseminar 

▪ Diskusjon rundt strategi 2030, årsplan 2021-2023 og SV-fakultetets 

programportefølje var blant sakene som ble diskutert. 

- Forum for studiespørsmål 

o Det fortelles kort om Forum-seminaret torsdag (17.09.) hvor temaet var 

arbeidslivsrelevans.  

- LAMU 

Har diskutert rehabiliteringen av Eilert Sundts Hus. Ønsker mer informasjon, 

ser på nåværende situasjon som uklar. Dårlig luft i 2. etg, skal meldes inn. 

- Sekretær 

o Kontorvaktlister skal organiseres så de med mye erfaring fra forening sitter 

med de med mindre. 

Diskusjons- og vedtakssaker  

Sak nr. 6 Fordeling av gjenværende verv  

- Valg av arrangementskomité 

o bestående av 3 representanter, underliggende arrangementsansvarlig.  

o Kun én person melder seg, de resterende plassene skal utdeles ved et senere 

tidspunkt. 

o Gruppen består av: Caroline Bortne Testman 

- Valg av digitalkomité 

o bestående av 3 representanter.  
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o Vil primært jobbe med digital undervisning på SV-fakultetet. 

o Tre personer melder seg, ingen innvendinger 

o Gruppen består av: Marte Næss Thomassen, Caroline Bortne Testman og 

Tonje Johanne Pettersen 

- To nye representanter i SVSU har ennå ikke hatt muligheten til å delta på møte, og 

har dermed ikke kunnet melde seg til verv. Utsettes til neste møte. 

 

Sak nr. 7 Handlingsplan  

- Arbeidet på et førsteutkast til handlingsplan for SVSU 2021 starter.  

- Leder og nestleder har allerede satt følgene saker som prioriteter: 

o Arbeidslivsrelevans 

o Digital undervisning 

o Rehabiliteringen av Eilert Sundts Hus 

- Forslag til saker som kan inngå i handlingsplanen 

o Arbeidslivsrelevans 

o Digital undervisning 

▪ Savner oversikt og strømlinjeforming 

o Rehabiliteringen av Eilert Sundts Hus 

▪ Å maksimere arealet dedikert til studenter bør være et mål 

o Internasjonalisering 

▪ Utveksling, kontakt mellom universiteter. Nestleder redegjør kort om 

«Circle U.»-samarbeidet.  

▪ Ønsker tidligere oppfølging av studenter. Det registreres tydelige 

forskjeller mellom fag her. 

▪ Visshet om at folk helst vil til de mer anerkjente universitetene, og at 

det blant annet derfor er mange tilgjengelige utvekslingsmuligheter 

som ikke blir brukt. 

▪ Informasjonsflyt ikke god nok, SV-info for anonymt og utydelig. 

o Ensomhet 
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▪ Er særlig relevant på grunn av koronasituasjonen. Ønsker flere tiltak 

for å forhindre ensomhet.  

- En arbeidsgruppe bestående av leder, nestleder og to andre nedsettes.  

o To Personer melder seg, ingen innvendinger. 

o Gruppen består av: Marte Næss Thomassen, Idar Henrik Seem, Caroline 

Bortne Testman, Markus Yuki Nishimura 

 

Sak nr. 8 Kollokviefadderordningen  

- Vi gjør en tentativ evaluering av kollokviefadderordningen. 

o Godt for ferske studenter, god blanding av erfarne og uerfarne elever, å ha en 

kollokviefadder man kjenner fra fadderuke er bra 

o Vi ser at ordningen ikke er fulgt opp likt eller like godt i alle fag og program. 

UTV har ikke hatt en slik ordning, dette er særlig problematisk. 

o For kort varsel på endringer i pensum gjør det vanskelig for kollokviefadderne 

å forberede møter. 

o Ordningen bør vurderes som mulig tiltak for en bedre studiehverdag også 

etter at smittevernsituasjonen går tilbake til normalen. 

Sak nr.9 Koronasituasjonen  

- Nestleder minner om at den nåværende situasjonen er skjør, og ved oppblomstring 

av smitte risikeres studenttilbudene å innskrenkes ytterligere 

- Viktig at alle booker lesesalsplass, og ikke bruker plasser en ikke har reservert 

- Fysisk tilstedeværelse på Blindern i forelesninger og seminar er absolutt å foretrekke. 

Det bør tilstrebes i så stor grad som nødvendige smittevernhensyn tillater.  

- Førsteårsstudenter kanskje ikke prioritert høyt nok.  

- Det bør lages podkaster av alle forelesninger. Problematikken rundt dette og 

personvern bør oppklares. 

- Internasjonale studenter må prioriteres 
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o Viktig at pausen i avtalen om studentboliger mellom UiO og SiO, som i 

utgangspunktet varer ut semesteret, ikke forlenges utover det absolutt 

nødvendige.  

Sak nr.10 Rehabilitering av Eilert Sundts hus 

- Studentrepresentanten i prosjektgruppa, Marte Næss Thomassen, orienterer om 

situasjonen.  

Sak nr. 11 Årshjul 

- Forslag til et generelt og spesifikt årshjul legges frem av nestleder, Idar Henrik Seem. 

- Vedtak: Det foreløpige arbeidet med Årshjulene godkjennes.  

Annet 

Sak nr. 12 Eventuelt- Kontorrutiner 

- Kontor ikke ryddig eller rent. Bør oppklare rengjøringsrutinene og kontorreglene 

sammen med medlemmene av Statsviteren. 

Sak nr. 13 Eventuelt- Kontorer for psykologi 

- Fagutvalget i psykologi årsenhet/bachelor/master har ikke kontorer. Det bør gjøres 

noe med, særlig med tanke på at Europastudier, som har vært nedlagt en stund, 

fremdeles har det. 

 

 

 

 

 

Oslo 18.09.2020 

 

Beste hilsen 

 

Are Kolltveit 

Sekretær for Studentutvalget ved Det Samfunnsvitenskaplige fakultet 
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