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Referat fjerde SVSU-møte – Vår 2021 

 
Møtedag:  05.03.2021 
Møtetid: 08:15-10:00 
Sted:   Zoom 
 

 

Konstitueringssaker 
 
Sak nr. 1 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige SVSU-møte 
Sak nr. 2 Valg av ordstyrer og referent 

- Ordstyrer: Marte Næss Thomassen 
- Referent: Idar Henrik Seem 
 

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

- Koronaaktiviteter 
o Det opprettes et eget Google Docs-dokument for å vise hvilke sosiale 

aktiviteter som gjennomføres under koronapandemien, med den hensikt å gi 
inspirasjon om sosiale arrangementer til utvalg og studentforeninger, og en 
mulighet til å lære av hverandre. 

o Adam og Marte vil videreføre diskusjon om dette. 
- Mikrobølgeovn på kontoret 

o Alle SVSUs medlemmer er velkomne til å ta denne i bruk. Kontorreglene om 
renhold gjelder i stor grad her også. 

- Møte med studieledelsen 
o Diskutert campusåpning, eksamenssituasjon, sensur, internasjonalisering og 

studiesituasjon høsten 2021. 
- Oslo Science City – Studentforum 
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o Torsdag 04.03. hadde gruppen sitt første møte. Diskuterte blant annet 
forventninger og ønsker for den kommende utviklingen av Oslo Science City 

 
Sak nr. 4 Orientering fra FU/PU 

- Alle representanter gjennomgår kort hva som har skjedd i deres fag- og programutvalg.  
 
Sak nr. 5 Orientering fra SVSUs verv  

- Tilsettingsutvalget: 
o Sakspapirer er konfidensielle, møtevirksomheten fortsetter.  

- Studentparlamentet: 
o Møte som i stor grad handlet om vedtektsendringer. 
o SPSU representanter fikk ikke stemmerett i personvalg.  
o SP er ikke lenger «miljøfyrtårn-sertifisert». 

▪ Gikk mye ressurser til papirarbeid 
▪ Nedsettes heller en gruppe til å arbeide med klima- og miljøspørsmål. 
▪ UiO selv er ikke miljøfyrtårn-sertifsert. 
▪ En lekkasje ved Villa Eika har ledet til en rekke ekstraarbeid.  

- LAMU 
o Har blitt åpnet for forelesning for 20 personer 
o Studentpuber får ikke lov til å åpne, men studentcafeer kan ha takeaway 

▪ For å beholde tilbudet må en bruke maske 
o ARK – ansatte som skal rapportere inn hvordan de opplever sitt arbeidsmiljø og 

arbeidsklima 
o Mulig at de grønne rommene vil stenges igjen. Flere ansatte har vitnet at studenter 

ikke følger nødvendige smittevernsrestriksjoner. Mulige tiltak: 
▪ Føre opp en liste over hvem som er på rommene. 
▪ Henge opp plakater som minner studentene på smittevernreglene. 

- Arrangementskomiteen 
o Gjennomført Valentines-konkurranse 
o Ønsker å gjennomføre kaffe-stand 

▪ Tenkte å legge ut en Doodle 
- Valgkomité 

o Har startet arbeidet 
o Kan trenge hjelp fra sosiale medier 

▪ Oppfordrer sosiale medie-ansvarlige til å ta kontakt i etterkant av møtet 

Diskusjons- og vedtakssaker 
 
Sak nr. 6 Evaluering av arbeidslivsdagene 

- Arrangementet besto av fem debatter over tre dager. Deltagelsen varierte mellom 
hvert arrangement. Foredragsholderne har uttrykt at de er fornøyde. 

- Mulige grunner til at deltagelsen ikke var høyere: 
o Arrangementet ble glemt bort. Svært mange digitale arrangementer for tiden.  

▪ Kanskje gjøre det enklere å legge det inn i kalenderen. 
o Mange opplevde arrangementet som nok en «online forelesning». 
o Arrangementet ble avholdt tidlig på dagen og krasjet med undervisning. 
o Problemer med å finne link. 
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o Noen som ikke helt forstod hva arrangementet gikk ut på. 
- Hva var vellykket? 

o Variasjon i hvem man har fått inn. 
o God variasjon, både i innhold, og i arbeidsgivere. 
o God tilpasning til korona.  

- Hva bør videreføres til 2022? 
o Selve arrangementet. 
o Programmet var interessant – god jobb med å finne gode talere. 
o Variasjonen i programmet 

▪ Kommunikasjon, finans, utenriks ble berørt 
- Hva er hensiktsmessig at neste næringslivsutvalg vet om? 

o Ting tar mye lenger tid enn det en tror. 
o Fornuftig med en egen komité 

▪ Med representanter på tvers av studieretninger 
o Skrive et godt evalueringsdokument 
o Benytt kontaktene på fakultetet 

▪ Barbro Kolbjørnsrud som en viktig samtalepartner 
o Viktig å ha nok folk til å gjøre arbeidet 
o Beholde streamingen selv ved et fysisk arrangement 

▪ Åpne opp arrangementet for de som ikke har mulighet til å være fysisk 
tilstede 

o Vurdere å gjennomføre arrangementer med en hybrid 
▪ Studenter møter fysisk og bedriften møter digitalt 

- Er det noe som ikke var vellykket/komplisert? 
o For at bedriftene skal ønske å delta, er det ønskelig å kunne vise til høyere 

oppmøtetall 
o Undervisning som krasjet med arrangementene 

▪ Mulig å gå i dialog med fakultetet 
o Strukturelle utfordringer 
o Aktivisere PU-ene mer slik at informasjonen blir formidlet fra flere kanaler 

- Ambisjon for arrangementet i årene som kommer 
o Egne undergrupper med designerte arbeidsoppgaver 

 
Sak nr. 7 Sensur 

- Oppdatering fra arbeidsgruppa. 
o Instituttene har bestemt at de ikke ønsker å svare hver for seg. 
o Etterspør mer statistikk på området.  
o Mange sliter både med begrunnelse og sensur. 

▪ Tilbakemeldinger kan virke å være for dårlig i alle fall. 
o Merkelig at ingen tilsynelatende ønsker å ta ansvar for å gi utfyllende 

tilbakemelding på forespørselen.  
 

Sak nr. 8 Sak til fakultetsstyret om klima, miljø og bærekraft 
- Forslag til tiltak for strategi for klima, miljø og bærekraft presenteres 
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- Etter møtet vil Gudleik Grimstad kontaktes for å få klarhet i hvordan saken best kan 
forberedes til fakultetsstyret 
 

Sak nr. 9 Studiesituasjon høst 2021 
- Skisse til anbefaling skal forberedes til 15.mars. Tiltenkte fokusområder presenteres. 
- Strømlinjeforme hvordan zoom-forelesninger tilgjengeliggjøres 

o Virker å være behov for å finne felles løsninger da forskjellige emneansvarlige 
velger ulike løsninger. Dette er uheldig for studentene og burde kunne gjøres 
noe med.  
 

Sak nr. 10 Rehabilitering av Eilert Sundts hus 
- Studenter etterspør lesesalplasser 
- Innen førstkommende tirsdag, 09.03., skal det informeres om flytting av 

lesesalsplasser 
- Onsdag 10.03. blir det befaring 

o I etterkant av dette vil det komme en oppdatering på Facebook-siden, som 
gjerne bør videreformidles til respektive PU/FU 

 
Sak nr. 11 Kollokviefadderordning 

- Har blitt diskutert noe på ulike fag- og programutvalg. 
- En kan ta noe inspirasjon fra kollokvie-ordningen på Juridisk Fakultet, hvor én fadder 

følger opp en mindre gruppe.  
- Som i andre seminarer, er det nærliggende å anta at små grupper generelt fungerer 

bedre 
- Rekruttering til kollokviefadderordningen 

o Spurte faddere i fjor 
o Kan være en ordning som ikke bare går på førstesemesteret 

▪ Anses som en lønnet jobb 
- Spørsmål om hvorvidt det er rettet mest mot det faglige eller sosiale 

o Sprikende praksis mellom forskjellige institutter/studieprogram 
- Variasjon i hvor godt kollokviefadderne hadde forberedt seg 

o Kanskje de kan få noe undervisningsmateriale 
- Manglende informasjon til de nye studentene 

 
Sak nr. 12 Koronasituasjonen 

- SVSU har jevnlig kontakt med studieledelsen og administrasjonen vedrørende 
koronasituasjonen. Spørsmål tas varmt. imot 

- SHoT-undersøkelsen inneholder en del veldig direkte spørsmål 
o Kan oppleves gravende og depressiv 
o Burde kanskje være en «trigger warning» 
o Dette kan vi informere om når vi deler 

- Studenter som benytter seg av campus oppfordres til å gjennomføre én hurtigtest i 
uka de kommende ukene 

o Vært lange køer ved testsstasjonene 

https://www.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2021/helt-erlig-hvordan-har-du-det-.html?fbclid=IwAR2c-rWvGtKaEgnEO01c2xTLrlDjpl12G1dq7epDGiEzsFK-ok-zrxfsdJQ
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o Teststasjonene har flere ganger stengt før tiden. Det oppleves som 
problematisk.  

 

Annet 
Sak nr. 13 Sosialt arrangement innad i SVSU 

- Zoom-party 
o Avholdes kommende torsdag 

 
Sak nr.14 Eventuelt 

- Arrangementskomiteen – arrangering av kaffe-stand 
o Vil dette være mulig å gjennomføre? 

▪ Marte og Henrik forhører seg med smittevernansvarlig ved fakultetet. 
o En mulighet er å dele ut noe ferdig innpakket. 
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Beste hilsen 
 
Are Kolltveit 
Sekretær for Samfunnsvitenskapelig fakultetsforening 


