
Til:  Program- og fagutvalg ved SV-fakultetet  

Studentutvalget ved SV-fakultetet  
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___________________________________________________________________________ 

 

Referat niende SVSU-møte – Vår 2021 
___________________________________________________________________________ 

 
Møtedag: 21.05.21  

Møtetid: 08:15-10:00  

Sted: Zoom  

___________________________________________________________________________ 

Konstitueringssaker  

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

• Enstemmig godkjent 

Sak nr. 2 Valg av ordstyrer og referent  

• Marte N. Thomassen valgt som ordstyrer 

• Idar Henrik Seem valgt som referent 

Orienteringssaker  

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

• Allmøte 
o Avholdt 12.05. 
o Lignende antall fremmøtte som ved tidligere Studentrådsmøter  Endringen 

til Allmøte har altså ikke evnet å nå ut til en betydelig større del av 
studentmassen per nå 

o Ble blant annet valgt ny leder, nestleder og representant til 
Studentparlamentet 

• Overlapp 
o Møtt med den nye SVSU-trioen for å starte overlappsprosessen og etablere 

kontakt 
o De nye SVSU-medlemmene er også tilstede under dette møtet, selv om de 

formelt ikke starter med sine verv enda 

• «Det grønne perspektiv på utdanningen»  
o Forum for studiespørsmål, 27.05. vil det holdes en presentasjon med denne 

tittelen for undervisningslederne på fakultetet 



o Marte og Henrik mottok forespørsel om en slik presentasjon av studiedekan 
og vil dermed være de som gjennomfører presentasjonen 

• Arrangementsstøtte: https://nettskjema.no/a/197746 
o Fremdeles mulig å søke støtte 
o Første runde med utbetalinger er nå gjennomført der Internasjonale studier 

og Organisasjon, ledelse og arbeid (OLA) er blitt gitt støtte 

• Studentparlamentet sitt konstituerende møte, 27.05: 
https://www.studentparlamentet.uio.no/Valg%202021/valg-pa-konstituerende-
mote/ 

o Mulig å melde sitt kandidatur 
 

Sak nr. 4 Orientering fra FU/PU  

• Utvalgsmedlemmene orienterer om hva som har foregått i deres fag- eller 
programutvalg siden forrige SVSU-møte 

 

Sak nr. 5 Orientering fra SVSUs verv  

• LAMU 
o Endring fra 2 til 1 meter på fakultetets lesesaler 
o Oppdatering av status på ARK (gjennomføres til høsten) 
o Læringssenteret på Eilert: Forsøker å få fortgang på ferdigstillingen 

• Økonomi 
o Linket til skjema på Google disk (tilgjengelig på Facebook-gruppen) 

 Fyll ut det en vet og send melding til Tonje hvis det er noe en trenger 
hjelp til 

Diskusjons- og vedtakssaker  

Sak nr. 6 Evaluering av året i SVSU                                                                                                      
Vil besvares mer utfyllende i et nettskjema som deles med utvalgsmedlemmene.  

Spørsmål og kommentarer: 

1. Hva mener du var bra vi har fått gjennomført ila studieåret? 
a. Arbeidslivsdagene – nytt arrangement og  
b. Klima og bærekraft – fortsett å sette det på dagsorden 
c. Sensur – relevant sak som mange studenter har interesse for 
d. Rehabilitering av Eilert Sundts hus – vært flinke i involveringen her 

2. Hva mener du burde ha blitt bedre/gjort annerledes ila studieåret? 
a. Synlighet – få ut informasjonen om SVSU, innad i utvalget har vi god 

informasjon og oversikt, men burde evnet å nå flere 
b. Flere konkurranser og mindre arrangementer – vil også styrke synligheten 
c. Sosiale arrangementer – utfordrende under korona, men absolutt noe en 

burde satser mer på når campus åpner opp igjen 
3. Hva skulle du ønske du visste på starten av perioden? 

a. Hvordan UiO er bygd opp – uklart hvem en skal henvende seg til 

https://nettskjema.no/a/197746
https://www.studentparlamentet.uio.no/Valg%202021/valg-pa-konstituerende-mote/
https://www.studentparlamentet.uio.no/Valg%202021/valg-pa-konstituerende-mote/


Sak nr. 7 Sensursak  

- Vedtaket fra SVSU er blitt diskutert med Trine Waaktaar (visedekan for utdanning) og Kari 
Davies (assisterende fakultetsdirektør), og det orienteres kort fra dette møtet. 

 

• Diskusjon rundt saken / innspill vært å ta med seg i videre diskusjon 
Kulepunktene fremhever innlegg holdt av utvalgsmedlemmer under diskusjonen. Da 
SVSU både veide argumenter for og imot saken vil noen av disse kulepunktene peke i 
ulik retning. 

o Nytten kan virke å være større ved å bruke ressursene på andre ting som vil 
forbedre studiehverdagen 

o Ønsker et rettferdig system og et system man kan stole på i større grad 
 Studentene vil svært gjerne ha riktige karakterer på deres harde 

arbeid 
o Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget ser ut til å gå inn for å ha to 

sensorer  
 (https://khrono.no/ny-lov-for-universiteter-og-hogskoler-er-

vedtatt/583192)  
o Kanskje aller viktigst for de nye studentene på fakultetet 
o Forrige gang en reviderte sensorveiledningen ble problemene blåst opp i 

forkant sammenlignet med hva som faktisk ble resultatet 

 

Sak nr. 8 Strategi om klima, miljø og bærekraft  

- Saken ble løftet under forrige fakultetsstyremøte og følgende ble inkludert i 
protokollen: «Styrerepresentant Marte Næss Thomassen fremmet på vegne av 
studentrepresentantene forslag om at det i forbindelse med arbeidet med strategi 2030 
og fakultetets årsplan for 2022-2024 diskuteres hva som skal være fakultets bidrag med 
hensyn til å nå UiOs mål innen klima, miljø og bærekraft. Herunder at fakultetet 
oppnevner en arbeidsgruppe som kan komme med forslag til mulige tiltak. 
Styrerepresentanten ber om at saken settes opp som sak til neste styremøte.»  

 

• Ønskede endringer kommentert av utvalgsmedlemmene:  
o Digitale kompendier 
o Flere pantemuligheter 
o Innsamling av metall 

Sak nr. 9 Forslag til retningslinjer for fag- og programutvalg  

Oppfølging av sak fra Allmøtet V21  

 

Forslag til hva vi kan vi kan utarbeide: 

• Vedtekter 

• Sjekkliste for nye utvalgsledere 

• Årshjul som beskriver sentrale utvalgsaktiviteter gjennom et år 

• Forslag til protokoll og innkalling 

• Brønnøysundregistrene 

• Økonomi 

https://khrono.no/ny-lov-for-universiteter-og-hogskoler-er-vedtatt/583192
https://khrono.no/ny-lov-for-universiteter-og-hogskoler-er-vedtatt/583192


Sak nr. 10 Rehabilitering av Eilert Sundts hus 

• Arbeidsintensiteten har roet seg ned og det er ikke flere planlagte møter 

• Gruppen vil samles dersom det er saker som dukker opp eller så vil oppstart av 
prosjektgruppen være i august 

Annet  
Sak nr. 11 Eventuelt  

• Arrangementskomiteen har lyst til å arrangere grilling ute 
o Når passer dette best? 

 Det foreslås å lage en meningsmåling på Facebook eller Doodle 

• Boksalg og kontorvakter 
o Per nå går mesteparten av arbeidet under kontorvakter i å ordne med 

boksalget 
o En rekke utvalgsmedlemmer har glemt kontorvaktene sine den siste tiden og 

det er stort sett de samme personene som ender opp med å ta jobben 
o Utvalget enes om å avslutte kontorvaktene tidligere enn kontorvaktlisten nå 

tilsier og en vil heller åpne opp for at bøker kjøpt via www.svsu.no kan hentes 
ved avtale 

• Kontorbooking 
o Utvalget blir enige om å ikke lenger ta i bruk kontorbookingen dette 

semesteret, ettersom kontoret har vært lite benyttet de siste ukene og stadig 
flere fullfører semesteret sitt 

___________________________________________________________________________ 

Oslo  

Beste hilsen  

Idar Henrik Seem 

Nestleder for Samfunnsvitenskapelig studentutvalg 

 

 

 

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