
Møtt opp: Leder Hugin, Nestleder Marion, Tatjana (SOSANT), Hedvig (PSI-prof), Benjamin
(TIK OG ESST), Trine (UTV), Ronja (OFFADM), Laura (PSI B/ M Å), Caroline
(KULKOM), Christina (Vara Samføk), Ingjerd (STV), Karen (SOS), Falko (INTER),
Erlend (SGO)

Forfall: Henrik (OLA), Elizaveta (Ekstern), Peter (PECOS), Skjalg (SP-rep)
Ikke møtt:

Sendt til: Program- og fagutvalg ved SV-fakultetet
Studentutvalget ved SV-fakultetet

Kopi: Assisterende fakultetsdirektør, Studentparlamentet (SP), SVFF

Referat fra fjerde Studentutvalgsmøte - studieåret 2021/2022

Møtedag: 18.10.2021
Møtetid: 16:15-18:00
Sted: Seminarrom 114 (Harriet Holters hus)

Konstitueringssaker

Godkjenning av innkalling og referat fra forrige SVSU-møte
Vedtak: Innkalling og referat godkjennes.

Valg av ordstyrer og referent
Vedtak: Leder og sekretær godkjennes som ordstyrer og referent.

Orienteringssaker

Sak nr. 1 Orientering fra SVSU v/leder/nestleder
- Intet å meddele.

Sak nr. 2 Orientering fra FU/PU
- Alle program- og fagutvalg er nå satt ordentlig i gang og samtlige rapporterer god og

jevnlig aktivitet. De fleste arrangerer stipendpilser og kaffemøter, og flere er i gang
med planlegging av hytteturer og studietur.

Sak nr. 3 Orientering fra SVSUs verv
Digital komité v Leder Laura:
Vært i dialog med IFI om hvilke løsninger de har:

- Alle forelesninger for førsteårsstudenter må tas opp (Alle 1000-emner)
- Litt usikkert hvorfor det er slik at det er bare disse som tas opp
- Likevel er det svært utbredt med opptak av alle forelesninger

- Alle andre emner har bare en anbefaling om dette
- På IFI gjør så å si alle dette, de har gjort det i mange år
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- Mange studenter har emner med forelesninger og samlinger som går samtidig
- Oppfattes som en del av god undervisning
- Hvis de legges ut er man redd for svakere oppmøte av studenter
- Samtidig er det et spørsmål om hvor mye man faktisk jobber sammen i de

store forelesningene
- At et fokus på det sosiale miljøet er viktigere for å få folk til å møte opp
- Viktige punkter er møteplasser, studiemiljø, trivsel

- Det blir brukt som argument at hvis man legger ut opptak deltar studentene generelt
mindre på studiet

- Instituttene får i stor grad bestemme selv, kan SV-fakultetet bestemme dette for alle
instituttene?

- USIT – har opplæringskurs i zoom og hvordan opptak kan tas opp og legges ut

Arrangemmentskomiteen v leder Karen:

- Kaffe-stands har tidligere fungert godt
- Mål om én i november og én i desember
- Totalt tre arrangementer før jul

- Fastsatt noen datoer: 2. november, 1. desember og 8. desember
- Aktivitet blir nok litt mer begrenset i eksamensperioden

- Hjelper veldig med flere hender når det gjelder å arrangere dette
- Pepperkakeutdeling og filmvisning i desember.

Legges ut på FB om hvordan SVSU kan støtte opp under og hjelpe til med disse
arrangementene

- Leder: Alle melder seg på én av de to datoene for kaffe-stand

Nestleder: Samfunnsvitenskapelig festaften?

- Av tidshensyn blir det ikke arrangert Samfunnsvitenskapelig festaften dette
semesteret.

Arbeidslivskomiteen v Erlend og Benjamin

Planlegging har begynt av første arrangement dette semesteret:

Foreløpig navn og tema: Trenger vi flere samfunnsvitere?

- Ser for seg en paneldebatt/samtale på ettermiddag/kveldstid med arbeidsgivere fra
offentlig og privat sektor, vitenskapelig ansatt, og en profilert person
(samfunnsdebattant, politiker, “kjendis”)

- Jobbes med å for eksempel få tak i folk som Harald Eia
- Tenker at det det skjer på U1
- Tentative datoer er 7., 8. eller 9. desember
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Ellers legges det også planer om videreføring av arbeidslivsdagene en gang på vårsemesteret

- Nyttig i og med at det allerede har blitt etablert som konsept

Leder: Viktig at arrangementskomiteen involveres i arbeidet med arrangementene

- Caroline: Arrangementskomiteen bisto arbeidet med arbeidslivsdagene forrige gang,
men hadde ikke hovedansvar for arrangementet

Nestleder: Viktig å avklare med de på økonomisk institutt hvordan arrangeringen av
arbeidslivsdagene vil foregå dette studieåret.

Sak nr. 4 Orientering fra Studentparlamentet

- Intet å meddele.

Diskusjons- og vedtakssaker

Sak nr. 5 Gjennomgang og diskusjon om rutiner rundt kontorvakter (Trine)
Trine: Om kontoransvar og de relaterte dokumentene

Kontortid 11-12, kontorvakt er honorert
- Instrukser og vaktliste ligger på FB
- Alle skal nå også ha tilgang til å redigere vaktlista
- Leder: Hvor mange kontorvakter?

1. To personer som sitter en time med kontortid tirsdag og torsdag?
2. En person som sitter to timer med kontortid tirsdag og torsdag?

- Caroline: Man må egentlig være to - ordning med skap og henting av bøker, kan være
mye aktivitet ila en vakt. Viktigst med vakter rundt tid for klipping av låser

- Leder: Da må hver representant sitte dobbelt så ofte
- Må titte litt på budsjettet for honorering av vakter

Sak nr. 6 Arealer for masterstudenter (Marion)
- Innlegg i Universitas
- Vært i kontakt med fakultetssdirektør:
- Lesesal E skal fortsette å være satt av til masterstudenter
- 12. etasje på HF er også satt av

-          Læringssenteret Eilert er også åpnet – utvidet kapasitet

Kanskje ikke like mye en hastesak for SVSU?
-          Har sett større fokus på og mer aktivitet rundt å sikre tilbud til masterstudenter
-          Hvor opposisjonelle skal vi være?

- Vi har god nytte av å samarbeide med fakultetsledelsen.
- PU-ene har kommet i gang.

Leder: Leseplass-situasjonen er bedre enn den var, det handler nå mer om diskusjonsarealer
og møteplasser
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- Forslag om masterlesesalplasser på Ullevål og flere møteplasser på feks
Chateau Neuf

Er det ønske om å jobbe mer med dette?
- SVSU har ansvar for alle studentene på SV-fakultetet og dette er fremdeles en viktig

sak for mange
- Ledelsens løsninger og gjenåpningen av samfunnet har bedret situasjonen
- Burde det gjennomføres en ny kartlegging av masterstudentenes situasjon?

- Muligheter også for å snakke med det forrige SVSU
- I eventuelt videre arbeid fremmes ønsker om at fasiliteter skal være på

Blindern
- Det skal være steder studentene ønsker å oppholde seg og der de kan

møte medstudenter og vitenskapelig ansatte.
- Det er også viktig at studentene har en grad av forutsigbarhet i hvor de

kan møte medstudenter

- Purre for å få svar fra de vi sendte notatet til.

- Nestleder: Vi kan gå aggressivt inn, men alt dette koster også penger – oppussinga tar
lang tid og er dyr, skal UiO også bruke mye midler på leie av andre lokaler?

- Det kan hende at de studentene som var aktive for å sikre alternative
fasiliteter nå er ferdige med masteren sin og at de som er igjen ikke
nødvendigvis vet hvilke muligheter de har.

Caroline: Problemet med oppussinga har vært at studentene ikke har vært involvert i
planene. Marte kjempet for dette. Kan vi høre med fakultetet om hvorfor det ikke har blitt
planlagt godt nok? Fakultetet burde ha satt av penger til masterstudentene. Hvordan har de
tenkt til å følge opp behovene til disse studentene bedre?

Å promotere en undersøkelse er krevende
- Bruk av skjermene kan være vanskelig - krevende å finne ut hvilket medium som er

best egnet
- KULKOM utarbeidet en egen trivsel-test og gikk gjennom de vitenskapelige ansatte
- Mest sannsynlig vil en undersøkelse alltid gi resultat som viser til mangfoldet av

meninger om saken i studentmassen
- Spesielt krevende for internasjonale studenter, ref fjorårets spørsmål om

studentboliger etc.

Sak nr. 7 Presentasjon av innspill rundt den digitale hverdagen
SOSANT:

- Mange fornøyde med hybrid-løsninger, men ønsker noen forbedringer innen lyd,
kamera og teknisk kompetanse

- Ønsker standardisering av bruk av Canvas
- Google Classroom
- Bruk av korte podcaster
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- Opptak er bra
- Nedlastning av lyden til en forelesningsvideo, ikke det samme som podcast
- Overbruk av opptak fører mange timer med forelesning i noen emner (feks exfac)

PSI-profesjon:
- Kjipt med digital undervisning
- Ikke spesielt positive til “pre-recorded” forelesning

TIK og ESST: Litt blandede følelser om hybride løsninger
- Personvernproblematikk for de ansatte
- Mange forskjellige forelesere og blandet kompetanse med å gjennomføre hybride

løsninger
- Utfordringer med opptak

UTV: Studentene liker godt løsningen med både fysiske og digitale seminarer
-          Opptak av forelesninger er hovedfokus
OFFADM: Opptaksløsning på alt av forelesninger

- Stoppe opptaket under spørsmål og diskusjon
- Viktig at foreleser gjentar spørsmål som blir stilt i hybride samlinger
- Ønsker om å utarbeide fellesløsninger for canvas

PSI B/M/Å: Kan funke godt med en instagram-undersøkelse
- Opptak spesielt viktig for noen studenter
- Gamle opptak som nød-nød-løsning
- Fag som har sporadiske forelesningstidspunkter gjør det vanskelig å planlegge hvis alt

er fysisk
- Ideelt sett en hybrid-løsning med opptak
- Ønske om at forelesningsslides legges ut flere dager i fremtiden

- Men her får professorer/forelesere i stor grad bestemme selv
KULKOM: Opptak viktig for noen studenter, for eksempel kronisk syke, foreldre etc.

- Ønsker universell utforming av de digitale hjelpemidlene
- Ønsker også en hybrid-løsning med opptak
- Finnes institusjoner som har funnet gode løsninger – NTNU Ålesund

SAMFØK: Utgangspunktet best med fysisk, men ønsker også opptak
- Kommer godt med for utsatte grupper av studenter, samt internasjonale studenter

STV: Viktig med LA-er, doktorgradsstipendiater
- Nå kommet noen utfordringer med bruk av Canvas
- Hybride seminarer fungerer skikkelig dårlig, vil ha enten digitalt eller fysisk, hybrid

fungerer bare som back-up
- Ønske om en standardisert måte å bruke canvas, hvor og hvordan man legger ut

slides og opptak – professorer gjør mye veldig forskjellig
- At foreleserne får mer kunnskap om alle systemene og funksjonene
- Læringsassistentene som viktig ressurs
- Utarbeide en beredskapsplan for hvordan digitale løsninger skal gjennomføres hvis de

må det i fremtiden

Sak nr. 8 Eventuelt
Leder: Hvordan funket løsningen for å samle inn innspill til digital komité?
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- Relativt godt, men se også på flere løsninger for å samle innspill i fremtiden - avtal
med PU-leder, arranger et kjapt digitalt møte, avtal kaffe og prat på campus, vær
tidlig ute med beskjeder.

Budsjettet står klart om ikke så lenge:
- Ligger ann til 35 000 kr til arrangementer dette studieåret.

Arrangement og budsjett som temaer for neste møte.

Oslo 19.10.2021

Beste hilsen

Erlend Hovdhaugen
Sekretær i Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet
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