
Møtt opp: Leder Hugin, Nestleder Marion, Henrik (OLA), Elizaveta (ekstern), Karen
(SOS), Peter (PECOS), Laura (PSI B/M/Å), Trine (UTV), Skjalg (SP), Astrid
(SAMFØK), Caroline (KULKOM), Ronja (OFFADM), Tatjana (SOSANT),
Hedvig (PSI-prof)

Meldt forfall: Erlend (SGO), Ingjerd (STV), Benjamin (TIK OG ESST)
Ikke meldt forfall: Falko (INTER)

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

Kopi: Assisterende fakultetsdirektør, Studentparlamentet (SP), SVFF

Referat fra sjette Studentutvalgsmøte - studieåret 2021/2022

Møtedag: 15.11.2021
Møtetid: 16:15-18:00
Sted: Seminarrom 114 (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
Intet å meddele

Sak nr. 3 Orientering fra FU/PU

- OFFADM: Planlegger nå studietur til Brussel
- PSI (prof): Vanlig aktivitet.
- SOSANT: Planlegger sosiale arrangementer, blant annet «Reading Night» der PU booker

rom og skaffer snacks
- KULKOM: Har hatt julebord, planlegger studietur til Berlin, har stipendpils og arrangerer

gåturer på søndager
- SOS: Vanlig aktivitet, planlegger studietur i mars
- SAMFØK: Vanlig aktivitet, noen studenter har planer om sosiale arrangementer –

julebord for masterstudenter ol., men har hatt litt trøbbel med finansiering og rutiner for
økonomiansvarlige
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- OLA: Arrangerer sosiale arrangementer, jobber for å få til noe sosialt med sosiologi,
planer om bedriftsbesøk med pizza

- UTV: Planlegger studietur og julebord
- PSI (B/M/Å): Skal ha julesamling med pizza

Sak nr. 4 Orientering fra SVSUs verv

- LAMU og SoMe:
o Vil ha gjerne ha flere forslag til ting man kan legge ut og informere om
o Foreslår å kjøre «takeover» fra hver PU for å vise studietur og utveksling etc.

- Arrangementskomiteen om kaffestand:
o Ansees som svært vellykket
o Skapte mye sosialt arrangement

- Arbeidslivskomiteen om desember-arrangement: Trenger vi flere samfunnsvitere?
o 9. desember er foreløpig dato
o I dialog med U1
o Jobber fremdeles med å skaffe eksterne aktører som skal delta – jobber med

headliner
o Nestleder: Foreslår å kontakte Adelina i P3
o Caroline kan hjelpe med grafisk
o Trenger konferansier – en student som utarbeider spørsmål i samarbeid med

komiteen
- Økonomi:

o Jobbet mer med finansiering
o Send kontorvakter slik at man får betalt for arbeid i desember (i online

kontorvakt-tabell)
o Viktig å send refusjonsskjema slik at man kan får refusjon (ligger på kontoret)

- Kontorsjef:
o Skapklipp ble gjennomført

Sak nr. 5 Orientering fra SP
Intet å meddele.

Diskusjons- og vedtakssaker

Sak nr. 6 Oppdatering på fremtidige arrangementer og evaluering av kaffestand
- Holde kaffestand mer regelmessig for eksempel hver andre eller tredje uke om man

får kjøpt inn utstyr
- Ny kaffestand 6 desember, julefokus, pynte litt eller bruke julegenser
- Juleavslutning for SVSU blir hos Karen 16. desember, kommer innlegg med info om

opplegg og mat
- Ser på mulighetene for å arrangere lesekveld, servere grøt
- Januar: Planlegger kaffestand når de internasjonale studentene har fadderopplegg
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- Februar: Valentines-konkurranse, gjøre noe hyggelig for en venn og sende det til SVSU
på sosiale medier

- Mars: Tenker studentpils og å få med en forening på det
- April: Påskekonkurranse, konsert - kanskje samarbeid med U1
- Mai: Kaffestand, 17. mai-frokost
- Juni: Sommeravslutning
- Spørsmål: Karaokekveld i stedet for konsert eller leie auditorium for film?
- Nestleder: Kan være positivt for studentene å få koblet av
- Kontakte U1 for kaffestand, mer praktisk om de lager eller om vi låner utstyret deres.

o Når det kommer til å lage grøt er det fint å samarbeide med U1 eller SiO
- Astrid: Dyrebar omsorg, kommer med hunder fra 10-2 to dager i uka, må melde seg

på for hundenes skyld, maks 5 personer på 20 minutter, 7000kr for 2 dager, sende
forespørsel om støtte til SiO fordi det er en sak som omhandler psykisk helse

o Må i så fall være synlig og synlig at det er et SVSU arrangement
o Ta den første dagen en uke og den andre dagen den neste uken
o Hvor kan det være? I Foajeen
o Lage plakat med QR-kode for påmelding

- Banner til Kaffestand: ikke fått tak i enda, men skal fikses

Sak nr. 7 Undersøkelse om digital undervisning
- Spørreundersøkelsen: Mange svar – oppimot 300, relativt mye mer representativt

enn i fjor
o Flere tilbakemeldinger fra noen studier enn andre, men jevnt over ganske

greit
- Forslag om møte fra studiedekan Trine med forum for studiespørsmål i forkant for at

digital komité skal kunne få presentere funnene fra undersøkelsen
o Jobbes med planlegging av dette møtet
o Laura stiller, Astrid bidrar med hjelp til presentasjon av undersøkelsen

- Viser at god kommunikasjon med PU/FU fungerer og lønner seg

Sak nr. 8 Oppdatering på saken om finansiering av FU/PU

- Hadde møte med arbeidsgruppen for å se på finansiering
- Har lyst til å jobbe for gode prosesser rundt finansiering, og at det skal komme til

nytte både for de som trenger mye og de som trenger mindre
- Krav om kjent og fast skjema for refusjon, for å søke om nye midler og for prosedyre

rundt å få utbetalt penger
- PUene skal kunne sende inn budsjett i begynnelsen av året og etter at det har blitt

sendt skal de kunne få respons på dette
- Statsvitenskap har god løsninger rundt budsjett og økonomi
- SVSU skal ikke blande seg mye, men ønsker å forsikre seg om at det visse

minimumsbetingelser overholdes
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- Nestleder
o Møte med INTER – har man spørsmål som gjelder kontakt med studieledelsen

om finansiering kan SVSU og SP bli spurt om hjelp
o Komme med en mal om hvordan avtalen om finansiering burde være

Sak nr. 9 Oppdatering på arbeid med arbeidslivsdagene

- Snakket med arbeidslivskoordinatoren
- Karrieresenteret om avtale med Exenture:

o Sushi og vin for studentene med workshop
o Påmelding til arrangementer
o Mellom 30 og 50 studenter
o Onsdag 9. mars

Arbeidslivdagen 7. mars

- Booket auditorium 1 og 7 fra 12 til 18 - og ønsker å fylle disse med arrangementer
o Avhengig av PU og FU for å fylle programmet
o PU og FU må gi lyd om de vil kunne bidra med et arrangement eller bli med på

planleggingen, trenger flere mennesker enn de som er i arbeidslivskomiteen
o Sendes ut en felles-e-post til PU om arrangementet
o Gratis PR og organiseringshjelp fra SVSU – positivt for PU

- Alle går tilbake til sine PU og kommer opp med en ide om innhold

- Hvordan skal arrangementet vinkles?
o Tema? – Arbeidslivrelevans, historier fra mennesker om hvordan de kom seg

inn på den jobben de har
- Arrangementet kan være bredt, men kan også være spesielt rettet mot enkelte

studier
o Stille krav til PU slik at de vet hva de kan komme med til Arbeidslivsdagen
o Få flere til å delta ved å fremme det som et tilbud fra SVSU som legger opp til

at vi skal dekke det finansielle og de kan fremme sine egne PU
o Arrangere faglig arrangement med finansiell og organisatorisk hjelp

- Annet navn enn Arbeidslivsdagen?
o Arbeidslivsdagen: Samfunnsvitenskap: Fra Teori til Praksis

- Språk
o Viktig med Engelsk språk, oppfordre til å vurdere Engelsk på arrangementet
o Viktig å inkludere internasjonale studenter

- Lage Facebook-innlegg om å engasjere PU til arbeidslivsdagen
- Hugin, Marion, Caroline blir med å komiteen som skal hjelpe til på Arbeidslivsdagen

Annet
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Sak nr. 10 Eventuelt

- Hvor går aktivitetsmidlene til UiO?
o SiO administrerer
o Hugin har sent spørsmål om dette

- Mastersalsplassene
o Marion har sent spørsmål, men ikke fått svar enda
o Tatt opp på LAMU møte av Caroline, men det er litt for lite informasjon og

samarbeid med utbyggerne i bygningen hvor masterstudentene har lesesal
- Alle som har lest Facebook-innlegg må like innlegget slik at vi vet at alle har lest

innlegget
- Lesesalsplass, hva tenkes om bookingsystemet?

o Majoriteten: Vil beholde systemet
o Problemet med bruken av data og personvern: Stille krav om å vite hvordan

det blir brukt til overvåkning og må informere om at det kan bli brukt på
denne måten. Hvordan brukes dataen, hvor lenge blir den lagret, hvem har
tilgang til dataen – sendes e-post med spørsmål om dette

Oslo 22.11.2021

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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