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Konstitueringssaker 
 
Sak nr. 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

- 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 

- Allmøte 12.05.21, Påmelding: https://nettskjema.no/a/196578  
- Mulighet for å stille til valg som leder, nestleder eller SP-representant 
- SVSU planlegger å åpne opp for å søke midler til arrangementsstøtte 

o Saken vil diskuteres nærmere på neste SVSU-møte og informasjon 
om hvordan søke vil tilgjengeliggjøres i etterkant dersom utvalget 
godkjenner forslaget 

- Sak foreslått i fakultetsstyret: «Strategi for klima, miljø og bærekraft». 
SVSU-ledelsen vil legge frem sine ønsker for et grønnere UiO under vårens 
siste «Forum for studiespørsmål»  

 
Sak nr. 4 Orientering fra FU/PU 

- Møtedeltakerne orienterer kort om hva som har foregått innad i 
utvalgene deres den siste tiden.  

https://nettskjema.no/a/196578
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Diskusjons- og vedtakssaker 
 
Sak nr. 5 Korona-relaterte utfordringer 

- Nåværende utfordringer diskuteres og følgende punkter tas opp: 

 Synliggjøring av programutvalgene 
o Veldig få vet hva programutvalget holder på med 
o Mulig å lage hefter eller små pamfletter som skal legges i poser under studiestart 

 PECOS har laget en lignende pamflett - denne deles digitalt under 
møtet slik at møtedeltakerne får sett over 

 Manglende oppmøte 
o Arrangementer oppleves av noen som «for formelt og planlagt» som gjør at en ikke 

velger å stille 
o Spesielt nye og internasjonale studenter 

 Fått flere til å dele innholdet - det at det pushes fra forskjellige folk 
ser ut til å fungere 

 Samle tilstrekkelig informasjon tidlig i semesteret 
o Studenter, spesielt de ferskeste, trenger å få oversikt over hvilke kanaler man kan gå 

til 
o Pamflett e.l. ville vært nyttig for å bidra til å løse denne utfordringen 

 Faglige møteplasser utenom undervisningen 
o Eget canvas-rom som ikke kun handler om fag, men om studieprogrammet. 

Informeres om og diskuteres rundt: 

 Internship-muligheter 

 Arrangementer 

 Studiestart – manglende sosialt lim i etterkant av uken og en noe redusert ordning i 2020 
o Viktig å fortsette med arrangementene og den sosiale kontakten utover høsten 
o Flere utvalg forteller om et godt forhold til studiestartordningen  

 Misnøye blant førsteårsstudentene 
o Ikke noen form for rundtur - viste ikke helt hvor de skulle være 

 Arrangementer som «Blindern-bingo» e.l. kan bøte på denne 
problemstillingen. Ute etter å finne kreative måter å vise studentene rundt 
på campus i en krevende tid. 

o Ikke lett å henge med  

 Flere lesesaler stenger på ES 
o Det oppfordres til å koordinere booking for å kunne fortsette å studere i nærheten 

av noen kjente fjes 
o Hvis du ikke kommer - avbook!  

 Oppfordring til å sende ut felles beskjed da mange studenter virker å 
glemme dette 

-  
 

Sak nr. 6 Sosiale arrangementer 
Det er utarbeidet et dokument ment å bidra til inspirasjon og erfaringsutveksling. Herlig om 
en har mulighet til å fylle inn gjennomførte sosiale arrangementer her: Koronaaktiviteter - 
Google Dokumenter  

https://docs.google.com/document/d/1nx3KI3lWwBBM3GtozmIvrxl_b9Sxe8e_nzU_pUmfySk/edit?fbclid=IwAR3JWiPtCN3cCA3j_4SioZPWZoeXHj8vvTN6xeRHOTvPLOkDTI47GyBO23Q#heading=h.1bo49715lj6c
https://docs.google.com/document/d/1nx3KI3lWwBBM3GtozmIvrxl_b9Sxe8e_nzU_pUmfySk/edit?fbclid=IwAR3JWiPtCN3cCA3j_4SioZPWZoeXHj8vvTN6xeRHOTvPLOkDTI47GyBO23Q#heading=h.1bo49715lj6c
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- Spørsmål om hvorvidt det er greit å dele skjemaet med andre 
o Svar: Ja! Del gjerne med de en tenker kan dra nytte av skjemaet   

- Spørsmål rundt hvor ofte slike (ULF-)møter burde finne sted: 
o Svar: Behold ULF. En nyttig plattform, spesielt for nye 

utvalgsledere. Avhold gjerne møtene tidlig, men ikke før SVSU-
representanten og utvalgslederen har rukket å komme seg 
ordentlig inn i vervene. 
 

Sak nr. 7  Rehabilitering av Eilert Sundts hus 
- Saken begynner med en rask orientering, før ULF deretter diskuterer prosessen og 

problemområder i fellesskap.  
- Det kommer en sak i Universitas der en kan lese mer prosessen og eksisterende 

utfordringer.  

Orientering: 
 Prosjektgruppa har vært på to befaringer for å vurdere alternativer 

o Marte N. Thomassen er studentrepresentant i denne prosjektgruppa og tar gjerne 
imot innspill dersom en skulle sitte med noe – både under og etter møtet.  

 Mål om å finne 77 plasser - da dette er antallet som nå stenges (Dette antallet gjelder uten 
koronarestriksjoner) 

o Lesesal E blir kun mulig å booke for masterstudenter 
o Læringssenteret vil bidra med flere plasser 
o I 12.etasje på Niels Treschows hus - 24 plasser 
o Presser jevnlig på for å finne flere plasser 

 Lesesalsplasser står ofte i fokus - men pausearealer er det få av 
o Foreslått at foajeen og Trygve skal være åpent på kveldstid 

 Fakultetet har sendt ut en rekke henvendelser, men fått få svar 
 
Innspill fra ULF: 

 Takknemlig for bidragene til studentrepresentanten 
 "Hvis vi måtte velge ville vi valgt leseareal, framfor pauseareal" 

o Men understrekes at pausearealer også er viktige for trivselen blant studentene 
 Ett studieprogram gjennomførte en anonym spørreundersøkelse for noen måneder tilbake 

o Skapt litt konflikt med programledelsen 
 Folk var sinte og frustrerte og la ikke skjul på dette under besvarelsen 

o Hvis studentene kunne fått én ting for å gjøre studiehverdagen enklere ville det vært 
lesesalsplasser 

 Dette burde jo virkelig ikke være for mye å be om   
o Lite informasjon fra fakultet og institutt 

 Fått beskjed om at en kan booke på HH og HS 
o Men ønsker ikke å skape konflikt 
o Ingen "har" en lesesal, men den virker de facto å tilhøre andre studieprogrammer 
o Spørsmål: Er det mange ledige plasser på HH? 

 Svar: Nei, spesielt ikke med koronarestriksjoner.  
 Kapasitetsberegninger og målinger av bruksgrad er gjort med tall fra før 

koronarestriksjonene inntraff 
o OLA hadde en stor økning av antall studenter og er nå 120 studenter med 6 

lesesalsplasser 



 

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

 Pauselokaler: Maks 4 i disse områdene. Disse lokalene blir også i flere tilfeller 
benyttet av renholdspersonalet, noe som oppleves som svært uheldig da 
studentene svært få arealer å oppholde seg på.  

 Kort innspillsrunde med forslag til hvordan ta dette med videre. 
Foreslås å sende inn henvendelse til eiendomsavdelingen og å ta 
dette opp med personene det gjelder.  

 Ønske om åpning av flere arealer - vi (studentene og studenttillitsvalget på fakultetet) 
trenger å vite hvilke arealer som foreløpig er stengt, men fint kunne vært benyttet med god 
avstand 

o Denne saken er blitt tatt opp med fakultetsledelsen tidligere, men det har vist seg å 
være utfordrende å åpne opp for at studenter skal få bruke rom som i utgangspunkt 
er tiltenkt undervisning. 

 Eksempelvis seminarrommene på Harriet Holters hus.  
 Spørsmål: Hvis fakultetet og universitetet planlegger for å ha digital undervisning til høsten - 

regner de med at det vil være koronarestriksjoner. Hvorfor kan man ikke ta det med i 
beregningen for de nye lesesalsplassene? 

 Spørsmål: Folk fra andre fakulteter bruker lesesalsplassene på ES. Vil det være mulig med en 
prioriteringsordning som favoriserer SV-studenter? 

o Svar: Det virker å være svært lite differensiering av lesesaltilgang blant 
bachelorstudenter på UiO, og det ser ut til å være et ønske om at bachelorstudenter 
skal kunne booke på ulike områder.  

 Boksalg – Spørsmål: Bøker fra ISV selges i foajeen og inntektene går til SVSU. Dette foregår 
hovedsakelig fordi SVSU allerede har et fungerende Vipps-system. Er det ønskelig å endre 
denne praksisen? 

o Svar: Så lenge pengene går til studentene på fakultet er det ikke nødvendigvis så 
viktig hvilken forening som forvalter de.  

 Enten de går til studiestart, arrangementer fra SVSU eller andre tiltak som 
retter seg mot studentene på fakultetet. 

 

Annet 
 
Sak nr. 8 Eventuelt 

- Saker som ikke er satt på dagsorden, men som møtedeltakerne ønsker å ta 
opp. 

 
 Språkutfordringer - Når en skal benytte norsk og når skal en bruke engelsk? 

o Fordeler ved å benytte norsk: 
 Bachelorstudenter virker primært å bruke norsk 
 Det oppleves mer formelt 

o Fordeler ved å benytte engelsk: 
 De fleste masterprogrammene er engelskspråklige 
 Ønsker å inkludere alle 

 

 Økonomisk situasjon – Hvordan står det til med utvalgenes økonomi? 
o Innledningsvis orienteres det om at SVSU ønsker å bidra til å støtte utvalgenes 

aktivitet, men dette forutsetter at utvalgene har bruk for økte midler og for satt 
pengene i arbeid.   
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o Representantene tar en kort runde og orienterer om hvordan ligger an ved å rangere 
deres økonomiske situasjon fra 1-3. 

 1 = Behov for/ville dratt stor nytte av mer midler. Godt i rute med budsjett.  
 2 = Noe lavere aktivitetsnivå enn budsjettet tilsier. Risikerer å havne noe 

under budsjettet.  
 3 = Større mengder midler fremdeles tilgjengelig for semesteret. Kreves enn 

innsats for å få disponert alt av midler. 
 De fleste at utvalgene virker å falle på et nivå rundt 2. En håndfull utvalg gir 

uttrykk virker å nærmere nivå 3 og et fåtall på nivå 1.  
 

 Bidrar fag- og programutvalgene deres til studiestart? 
o Flere utvalg har tradisjon for å gi penger over til fadderordningen 

 Da gjerne med foreslått budsjett 
o Støtten gis gjerne gjennom refusjon 

 
 
 

 
 

 
Oslo 21.04.2020 
 

Ved referent for ULF 
 
Idar Henrik Seem 
Nestleder av Studentutvalget ved Det Samfunnsvitenskapelige fakultet 
 
 
 


