
Møtt opp: Leder Hugin, Nestleder Marion, Henrik (OLA), Peter (PECOS), Laura (PSI
B/M/Å), Trine (UTV), Astrid Sophie (SAMFØK), Ronja (OFFADM), Tatjana
(SOSANT), Erlend (SGO), Lilly (Vara STV), Falko (INTER)

Meldt forfall: Karen (SOS), Caroline (KULKOM), Elizaveta (Ekstern), Hedvig (PSI-prof)
Ikke møtt: Benjamin (TIK OG ESST), Skjalg (SP)

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

Kopi: Assisterende fakultetsdirektør, Studentparlamentet (SP), SVFF

Referat fra syvende Studentutvalgsmøte - studieåret 2021/2022

Møtedag: 06.12.2021
Møtetid: 16:15-18:00
Sted: Seminarrom 140 (Harriet Holters hus)

Konstitueringssaker

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

Orienteringssaker

Sak nr. 2 Orientering fra SVSU v/leder/nestleder
- Leder: Litt mye rot på kontoret, kontorsjef Trine følger opp
- Nestleder: Fra møte med studiedekan Trine

o Undervisning går tilbake slik det var før pandemien, normen for
forelesninger er at de ikke må tas opp

o Blir det endringer med tanke på ny smitte?
▪ Studenter må legge opp til vanlig semester, emner kan ikke

kollidere
▪ Universitetet forholder seg til regjeringens føringer
▪ Ønskes mer informasjon om koronatiltak

Sak nr. 3 Orientering fra FU/PU

- SOSANT: Planlegger sosiale arrangementer, forum med foreleser, skal ha
t-skjortekonkurranse

- KULKOM: Studietur, interesse for arbeidslivsdagene, jobber med organisasjonsminne

- SAMFØK: Litt mindre aktivitet
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- STV: lite aktivitet etter aktualitetssymposiet, har fast kakedag, skal ha Lucia med

lussekatter, planlegger studietur til Brussel

- OLA: Hadde oppsummeringsmøte, julebord med støtte fra SiO, planlegger studietur neste
semester – ser an med tanke på korona, planlegger tverrfaglige sosiale arrangement

- UTV: Litt mindre aktivitet, skal ha julebord, planlegger studietur i februar
- PSI (B/M/Å): Har hatt avsluttende julemøte med pizza, skal ha grøtlunsj, snakket litt om

organisering av fagutvalget – skal dele ut undervisningspris, hadde møte med ledelse om
nye sensorveiledninger

- INTER: planlegger studietur i mars som kanskje går til Serbia, ser der på muligheter for

foredrag med tidligere borgermester av Sarajevo, har planlagt vinterball i februar, har

hatt søndagsturer

- PECOS: skal arrangere julebord, begynt med planlegging av studietur

- SGO: Har fortsatt med kakedag/lil-fika, skal ha julebord og juleavslutning, planlegger
studietur til Granada i månedsskifte februar-mars

Sak nr. 4 Orientering fra SVSUs verv
Digital komité

o Hadde møte med ledelsen på PSI og instituttleder

o IFI er pålagt å ta opp alt på emner første år

o Forslag om å kunne bruke læringsassistenter til hjelp med opptak

o Diskusjon rundt foreleseres muligheter til å velge ønsket undervisningsform og

tilgjengeligheten av undervisningen ved universitetene

Arbeidslivskomiteen

o Planlegger arrangement torsdag med SVFF – vil foregå fysisk

▪ Skal se på mulighetene for streaming

▪ Godt faglig og relevant panel

o Arbeidslivsdagene i uke 10 – hadde møte i etterkant av forrige SVSU-møte

▪ Forsøkt å etablere et styre

● Vil prøve å nå ut til flere

▪ Styret skal stå for overordnet koordinering

● Lilly blir med i styret

Kontorsjef

o Sendt e-post til eiendomsavdelingen – uklart hvem det er som har ansvar for

vedlikehold av skapene

o Vil se på mulighetene for å endre nummereringen av skapene for at det skal bli

mer intuitivt og lettere for SVSU å holde styr på

Sak nr. 5 Orientering fra SP
Intet å meddele.

Diskusjons- og vedtakssaker
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Sak nr. 6 Resultat fra rapport om arbeidslivsrelevans v/Henrik

Henrik deltatt i arbeidsgruppe om rapport om samfunns- og arbeidslivsrelevans

o Fakultetsledelsen v/ arbeidslivskoordinator

o Karrieresenteret representert

o Kan ses som fornøyd med arbeidet

o Noen fokusområder: praksis, alumni, arbeidslivsrelevans

- Fremstår litt uklart hvem som holder i alt

o Varierer litt på tvers av studier

o Vil at arbeidslivskoordinator skal ha en helhetlig oversikt over arbeid som foregår

ved fakultetet

- Hovedpunkter fra arbeidet:

o Noen uenigheter rundt konseptet arbeidslivsrelevans

▪ Universitetet som institusjon

o Trengs kanskje en mer helhetlig oversikt over hva som foregår og hvilke arenaer

arbeidet skjer på

o Viktig å videreformidle ønsker og innspill til ansatte og studentutvalg

Arbeidslivskomiteen trenger fremover

o Informasjon om budsjett/midler

o Informasjon videreformidlet til PU

Se på mulighetene for en ansettelse av en person som står for kunnskapsoversikt og hjelper
administrativt med deler av studentaktivitet

o Kan hjelpe med organisasjonsminne der det ofte er stor utskifting at tillitsvalgte

studenter

▪ Muligens arbeide med retningslinjer for fag- og programutvalg

o Eventuelt vurdere å utvide en SVSU-representants ansvarsområder/stilling

Sak nr. 7 Oppdatering om spørreundersøkelse og innlegg på Forum for
Studiespørsmål v/ Laura

Gjennomførte spørreundersøkelsen om det digitale universitetet – oppimot 300 svar

- Presenterte på forum for studiespørsmål som ble holdt digitalt

o Analyserte langsvar og presenterte spørsmålene og statistikk

o Ledelsen var interesserte i resultatene fra undersøkelsen

- Tilbakemeldinger

o Tavleundervisning påstått beste medium for mange forelesere

o I mange tilfeller kan de digitale hjelpemidlene/utstyret være for dårlig

o Diskusjon om studentmassen – en heterogen gruppe, viktig med tilrettelegging

- Innspill:

o Videre bruke nedenfra og opp-posisjonen til å vektlegge ønskene til studentene
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o De digitale løsningene er et ekstremt viktig hjelpemiddel i studiene for mange

studenter – studenter som bruker opptak til repetisjon

o Finnes forståelse for at foreleseres ønsker også burde tas til ettertanke, men

tilgjengeligheten av undervisningen er viktig

o Hverken SVSU eller studentene er for et heldigitalt universitet, men vi ønsker

tilrettelegging for de som ikke har mulighet til å møte fysisk

▪ Master med stor andel utenlandske studenter

o Ønske om å tilgjengeliggjøre resultatene fra undersøkelsen

o Gå sammen om å løfte saken til instituttstyrene – gjennom PUene

o Problematisk å sette en umiddelbar situasjon i et langsiktig perspektiv

o Heltidsstudentene – må også jobbe ved siden av studiene for å kunne dekke

utgifter

Sak nr. 8 Kan studentdemokratiet forbedres? – Inkludert oppdatering fra møte med
fakultetsledelsen v/ Hugin

Møte med fakultetsledelsen

o UiO ønsker å se på måter å bedre studentdemokratiet

o Ønsker hyppigere møter med ledelsen

o Ledelsen løftet utfordringen med utskifting i utvalg

o Foreslåtte løsninger:

▪ Lage retningslinjer for arbeid i utvalg

● Kan slås sammen med arbeidet med finansieringen av PUene

▪ Jobbe for å ha bedre koordinering av arbeidet

● Jobbe med idébanker, forslag til hvordan organisere arbeidet i

utvalg og vedtaksforslag

▪ Opprette Vitebok

▪ Komme med ønske til fakultetsledelsen ønske om å legge til rette for flere

møter mellom instituttstyrerepresentanter

▪ Se på mulighetene for mer vertikal informasjonsdeling mellom de ulike

utvalgs- og ledelsesnivåer

Sak nr. 9 Saker til fakultetsstyret

- Kom gjerne med saker til fakultetsstyret

o Foreslås å igjen ta opp sak med opptak

- Til forrige gangs spørsmål om personvern i sammenheng med bestilling av plass:

o Punktene i personvernserklæringen ivaretas, men er ikke kartlagt ut over det

o Bruk av data for analyse av hvor mye ulike rom brukes
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Annet

Sak nr. 10 Eventuelt

Endring av SVSU-representanter til neste semester:
o TIK OG ESST, PECOS og STV får ny representant

o SOSANT får kanskje ny representant

Viktig å melde ifra om endringer i hvem som er SVSU-representant i PUene

- Sosialt/juleavslutning er avlyst og flyttes til januar

- Diskusjon om mulige ubrukte aktivitets/lønnsmidler ved UiO – skal ses noe nærmere på

Oslo 13.12.2021

Beste hilsen,

Hugin Dyre Jacobsen
Leder for Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Erlend Hovdhaugen
Sekretær for Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet
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