
 

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

Tilstede: Marte Ness Thomassen (Leder), Idar Henrik Seem (Nestleder), Sivert Dahle 
(SAMFØK), Karen Vormdal Johansen (SOS), Théo Sevestre (SGO), Are Kolltveit 
(STV), Ylva Bencze Rørå (TIK), Tonje Johanne Pettersen (Eksternt medlem), 
Ragnhild Gabrielsen (OADM), Peter Trondalen (PECOS), Ragnhild Gabrielsen 
(OffAdm), Jenny Olea Bru Benestad (OLA), Markus Yuki Nishimura (INTER), 
Caroline Bortne testman (KULKOM), Adam Njå (PSY prof),  
Kristine Vilde Sandtrøen (Studentparlamentet), Katrine Rudolfsen (Vara UTV), 
Loraine Vlasblom (Vara SAPU) 

 
Ikke tilstede: Hilde Stubhaug Drangsland (PSY) 
 

Sendt til:  Program- og fagutvalg ved SV-fakultetet     
  Studentutvalget ved SV-fakultetet        
Kopi:  Assisterende fakultetsdirektør, Studentparlamentet (SP), SVFF 
 
 

Referat fra tredje Studentutvalgsmøte – Vår 2021 
 
Møtedag: 22.03.2021 
Møtetid: 10:15 
Sted:   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 

- Studentparlamentet 
o Kristine, som sitter i Studentparlamentet, vil samle kunnskap og diskutere SPs 

rolle og tilstedeværelse på fakultetet.  
o Diskusjon om hva folk tenker: 

▪ Uklart hvor seriøst det er. 
▪ Ukjent for mange. 

o I en ideell verden:  
▪ Bedre formidling. 
▪ Lavere terskel for deltagelse og engasjement. 

o Hva kan bli bedre: 
▪ Mer åpenhet og nærhet til studentene. 
▪ Mer kontakt med nye studenter og tillitsvalgte tidlig.  
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▪ Flere treffpunkter i løpet av året, både i studiestart og gjennom året. 
 

o Mellom 8. og 14. april er det studentvalg. Oppfordres til å dele dette med 
FU/PU.  

- Leder 
o Bilder fra Studentparlamentet- til deling med FU/PU.  
o Har møtt mye med SP og Studentforum. 
o Mulig å utsette masterinnlevering til 15. juni. 

- Nestleder 
o Nedstengningsprosessen har vært uklar og kritikkverdig.  
o Kommunikasjon om kollokviefadderordningen med Marie (?). Hanne 

Ellingsen, ny leder i SV-info, vil være sentral fremover.  
o Oslo Sign-City: Marte og Henrik deltar, vil komme mer herfra fremover.  

 
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  

- Fakultetsstyret v/ Marte og Henrik 
o Likestillingsplan- vil omtale «alle kjønn» fremfor bare kvinner 
o Sak om bærekraft vil fremmes som sak til neste møte.  
o Arena- senter for europaforskning, planen her er uklar. Avgjørelse vil fattes 

tidlig i september. Det oppfordres til innspill.  
- Økonomiansvarlig 

o Send kvitteringer ved utlegg. 
- Valgkomite v/ Paula: Vil snart oppfordre til at søkere melder interesse. Prøver å lage 

UiO-mail for komiteen.  
 

 

Diskusjons- og vedtakssaker 
 
Sak nr. 6 Studiebarometeret (https://www.studiebarometeret.no/no) 

- Breakout room- samtaler om resultater.  
- Oppfordrer alle SVSU-representanter til å se over resultatene for sitt studieprogram i 

forkant av møtet 
o Hvordan ser resultatene ut på ditt studieprogram? 

▪ Mange scorer lavt på arbeidslivsrelevans.  
▪ Generelt lav score, men høyt på helhetsvurdering- kan være 

misvisende. 
o Hvilke endringer ønsker du at skal finne sted ved ditt studieprogram? 

▪ Sosiale tiltak 
▪ Arbeidslivsrelevans 

https://www.studiebarometeret.no/no
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• Alumni-presentasjoner 
o Hvordan kan SVSU bidra til å bedre resultatene? 

▪ Ta opp ting fra FU/PU, og føre det videre. 
▪ Flere arrangementer for hele studentmassen 
▪ Det er begrensninger- mye hviler på studentene selv. 
▪ Bruke alle pengene våre.  

 
Sak nr. 7 Rehabilitering av Eilert Sundts hus 

- Midlertidige lokaler for masterstudenter 
o Ullevål ikke velegnet som lesesalsplasser, men passer bra som 

kollokvieområde.  
o Egne lesesalsplasser er ønsket.  
o Det ønskes mer informasjon om hva studentene kan forvente.  

 
Sak nr. 8 Arrangementer V21 

- Arrangementkomiteen etterlyser forslag til arrangementer dette semesteret. 
o Instagram-konkurranse i påsken. 
o Grilling ute. 
o Spill/gaming. 
o Semi-digitale arrangementer.  

 
Sak nr. 9 Skapklipp og boksalg 

- Boksapsansvarlig får frihet til å sette betalingsfrist for bokskap.  
- Dato for skapklipp vil diskuteres ved senere anledning. 
- Etter gode resultater med selvbetjent boksalg i foajeen, kan vi revurdere digitalt 

boksalg.  
 
Sak nr. 10 Sensur  

- Utsettes til neste møte. 
 
Annet 
 
Sak nr. 11 Eventuelt- Alumni-presentasjoner på PECOS 

- Peter vil forhøre seg mer om organiseringen av Alumni-presentasjonene på PECOS, 
og orientere mer ved senere anledning. 

 

Oslo 
 
Beste hilsen 
 
Are Kolltveit 
Sekretær for Samfunnsvitenskapelig fakultetsforening 


