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ENDELIG INNKALLING TIL SP-MØTE NR. 03/20-21 

OSLO, 08.10.20 

TIL: Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 

FRA: Studentparlamentets Arbeidsutvalg  

 

ENDELIG INNKALLING TIL MØTE NR. 03/20-21 I 

STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 

 

TID:  Torsdag 15.10.20 kl. 17.00-21.00 

STED: Georg Sverdrups hus, Auditorium 1 

 

TID SAKSNUMMER SAKSTITTEL SAKSTYPE 

    

Kl. 17.00 068/20-21 Valg av møteledelse og protokollører Vedtakssak 

 069/20-21 Godkjenning av innkalling Vedtakssak 

 070/20-21 Godkjenning av dagsorden Vedtakssak 

 071/20-21 Godkjenning av protokoll Vedtakssak 

 072/20-21 Valg av tellekorps Valgsak 

 073/20-21 Godkjenning av valgprotokoller Vedtakssak 

 074/20-21 Ettergodkjenning av oppnevninger Vedtakssak 

Kl. 17.15 075/20-21 Orienteringer Orienteringssak 

    

Kl. 17.30 076/20-21 Circle U. Diskusjonssak 

Kl. 18.00 077/20-21 Resolusjoner som foreldes Vedtakssak 

Kl. 18.30 078/20-21 Dato for studentvalget 2021 Vedtakssak 

Kl. 19.00  Pause  

Kl. 19.15 079/20-21 Alternative undervisningsformer i 

unntakstilstand 

Diskusjonssak 

Kl. 19.45 080/20-21 Kommunikasjonsstrategi Vedtakssak 

Kl. 20.15 081/20-21 Resolusjoner Vedtakssak 

    

  Eventuelt  

  Møtekritikk  

 

Alle kan fremme resolusjoner til møtet. Frist for å sende inn resolusjoner til møtet var torsdag 

08.10.20 kl. 11.00. 

 

Husk at det er møteplikt på møtene i Studentparlamentet. Dersom man ikke kan møte, må du 

videresende innkallinger til din vararepresentant. 

 

Vel møtt! 

 

Vennlig hilsen  

Arbeidsutvalget  

v/ Runa, Linnea, Karl Oskar, Benedikte og Jørgen  
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SAK  INNHOLD 

 

068/20-21 VALG AV MØTELEDELSE OG PROTOKOLLØRER 

Arbeidsutvalget foreslår Jens Lægreid som ordstyrer og Anne Aase-Mæland som 1 

protokollører. 2 

 

069/20-21 GODKJENNING AV INNKALLING 

Eventuelle innsigelser mot forslaget til innkallingen fremmes under denne saken. 3 

 

070/20-21 GODKJENNING AV DAGSORDEN 

Eventuelle innsigelser mot forslaget til dagsorden fremmes under denne saken. 4 

 

071/20-21 GODKJENNING AV PROTOKOLL  

Protokollen finner du på: https://www.studentparlamentet.uio.no/m%C3%B8ter/sp-5 

moeter/2020-21/Protokoller/ 6 

 

072/20-21 VALG AV TELLEKORPS 

Det skal velges tre personer til tellekorps. Arbeidsutvalget foreslår at kontrollkomiteens tre 7 

medlemmer oppnevnes som tellekorps. De får også ansvar for å holde dørene lukket under 8 

voteringer. 9 

 

073/20-21 GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER 

For at eventuelle nyvalgte SPSU-representanter skal kunne få forslags-, tale- og stemmerett 10 

må valgprotokollen fra valget der de ble valgt godkjennes. Kontrollkomiteen innstiller på 11 

hvorvidt valgprotokollen kan godkjennes. 12 

 

074/20-21  ETTERGODKJENNING AV OPPNEVNINGER 

Mellom SP-møte nr. 2 og 3 har det blitt gjort følgende oppnevninger av Arbeidsutvalget. 13 

 14 

OPPNEVNING AV STUDENTREPRESENTANT TIL STRATEGISK KOORDINERINGSGRUPPE 15 

FOR IT I UTDANNINGEN: 16 

Representant: Jørgen Hammer Skogan (10.09.20) 17 

 18 

OPPNEVNING DELEGATER OG VARAER TIL NSOS LANDSMØTE 2020: 19 

Delegat: Runa Kristine Fiske (AU) (15.09.20) 20 

Delegat: Karl Oskar Lie Bjerke (AU) (15.09.20) 21 

Delegat: Benedikte Marie Espeland (AU) (15.09.20) 22 

Delegat: Jørgen Hammer Skogan (AU) (15.09.20) 23 

Delegat: Alexander Sæthern (GjL) (15.09.20) 24 

Delegat: Rifat Naim Islam (GjL) (15.09.20) 25 

Delegat: Vemund H. Jernsletten (GL) (15.09.20) 26 

Delegat: Matilde Marie Riveros Laumb (GL) (15.09.20) 27 

Delegat: Jonas Fløde (GL) (15.09.20) 28 

Vara: Julianne Sørflaten Grovehagen (GL) (15.09.20) 29 

Vara: Harry Ainscough (GL) (15.09.20) 30 

https://www.studentparlamentet.uio.no/m%C3%B8ter/sp-moeter/2020-21/Protokoller/
https://www.studentparlamentet.uio.no/m%C3%B8ter/sp-moeter/2020-21/Protokoller/
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Vara: Ida Marie Søndrol Brualøkken (GL) (15.09.20) 31 

 32 

OPPNEVNING AV STUDENTREPRESENTANT TIL STYRINGSGRUPPA FOR DIGITALT 33 

PENSUMLISTE PROSJEKTET (LEGANTO): 34 

Representant: Karl Oskar Lie Bjerke (22.09.20)  35 
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SAKSNUMMER: 075/20-21 

SAKSTITTEL: Orienteringer  

SAKSANSVARLIG: Arbeidsutvalget 

SAKSTYPE: Orienteringssak 

 

ORIENTERINGER 

 

ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERING, VED LEDER 

Siden vi sist møttes på handlingsplanseminar, har vi jobbet med å sette sammen 36 

dokumentene som ble vedtatt. Vi har sendt handlingsplanen til UiOs ledelse og diskutert 37 

punktene overordnet med prorektor Gro Mo i rektoratmøte. Flere av punktene i 38 

handlingsplanen har allerede gitt oss retning i arbeidet med ulike saker. Dette står det om 39 

delvis i AUs orientering, og delvis under det ansvarlige AU-medlemmets orientering.  40 

 41 

I et rektoratmøte tok vi opp behovet for at alle må få mulighet til konteeksamen, samt at det 42 

bør være mulighet for eksamen uten behov for oppmøte der det er mulig. Bekymringen rundt 43 

gjennomføring av eksamen og å følge studieprogresjon er også ytret i utdanningskomiteen, 44 

der studiedekanene fra alle fakulteter sitter. De er kjent med problemstillingen og jobber med 45 

saken. Vi følger arbeidet videre og presser på om nødvendig.  46 

 47 

Den 23. september hadde vi internevaluering av arbeidet vårt så langt. Vi har fordelt ansvar 48 

for punktene i handlingsplanen, og lagt tidsplaner og strategier for å nå målene i 49 

handlingsplanen. 50 

 51 

Etter debatten vi hadde om mangfold og rasisme på handlingsplanseminaret har AU ved Karl 52 

Oskar opprettet kontakt med African Student Association (ASA). Mer om dette i Karl Oskars 53 

orientering.  54 

 55 

Arbeidet med Circle U Student Union fortsetter, og det kan dere lese mer om under Linneas 56 

orientering.  57 

 58 

Det kan også nevnes at vi har bidratt til å promotere årets TV-aksjon «Et hav av muligheter» 59 

til inntekt for WWFs prosjekt for å rydde opp og unngå plastforsøpling i havet. I år blir TV-60 

aksjonen heldigital og vårt bidrag er først og fremst rettet mot å mobilisere studenter til å være 61 

bøssebærere og spre engasjement om saken.  62 

 63 

Under er det lenker til saker som har vært på trykk siden sist. Også et leserinnlegg om 64 

handlingsplanen er sendt inn til Universitas, og har muligens kommet på trykk innen vi møtes.  65 

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/nAgwJa/kraftig-advarsel-mot-digital-undervisning-66 

dette-er-en-viktig-investering-for-samfunnet 67 

https://khrono.no/n-fysisk-forelesning-i-uka-for-de-ferskeste-studentene/516115 68 

https://universitas.no/nyheter/67359/bare-1-av-35-av-uios-mektigste-studenter-har-ikke-/ 69 

https://khrono.no/skeiv-representasjon-blant-uios-mektigste-studenter/515591 70 

https://universitas.no/sak/67314/darlig-signal-at-politikk-eliten-tar-en-pampehelg-/ 71 

https://universitas.no/sak/67321/ingen-virkelighetsfjern-elite/ 72 

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/nAgwJa/kraftig-advarsel-mot-digital-undervisning-dette-er-en-viktig-investering-for-samfunnet
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/nAgwJa/kraftig-advarsel-mot-digital-undervisning-dette-er-en-viktig-investering-for-samfunnet
https://khrono.no/n-fysisk-forelesning-i-uka-for-de-ferskeste-studentene/516115
https://universitas.no/nyheter/67359/bare-1-av-35-av-uios-mektigste-studenter-har-ikke-/
https://khrono.no/skeiv-representasjon-blant-uios-mektigste-studenter/515591
https://universitas.no/sak/67314/darlig-signal-at-politikk-eliten-tar-en-pampehelg-/
https://universitas.no/sak/67321/ingen-virkelighetsfjern-elite/
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https://nab.no/studentene-har-fatt-egen-storstue-pa-blindern/19.21981 73 

https://universitas.no/sak/67373/hvorfor-er-valgoppslutningen-var-sa-lav-sannheten-/ 74 

https://universitas.no/nyheter/67449/utrolig-skuffende/ 75 

 

ORIENTERING FRA LEDER, RUNA KRISTINE FISKE 

Tida har flydd siden vi sist møttes på handlingsplanseminaret. Den 15. september deltok jeg 76 

og mange andre studentledere i et digitalt møte med forsknings- og høyere 77 

utdanningsminister, Henrik Asheim. Vi snakket om utfordringer knyttet til koronasituasjonen. 78 

Vi tok blant annet opp studentøkonomi, utdanningskvalitet og ensomhet med ministeren.  79 

 80 

Linnea og jeg har vært på samling i U-nettverket som består av ledere og nestledere ved 81 

studentdemokratiene på de fem eldste universitetene. Vi har blant flere ting fått en innføring i 82 

campusstrategier, kvalitetssikringssystemer i høyere utdanning, finansiering av universitets- 83 

og høyskolesektoren og likestilling og mangfold i akademia.  84 

 85 

For oppdatering om vårt arbeid i utdanningskomiteen, se Karl Oskars orientering.  86 

 87 

Mandag 21. september deltok jeg på den offisielle åpningen av Union Blindern, der jeg fikk 88 

holde tale på vegne av UiOs studenter.   89 

 90 

Siden sist har også søkekomiteen for rektorvalget startet sitt arbeid. Vi har til nå hatt to møter. 91 

I 2021 er det rektorvalg, og søkekomiteen har til oppgave å finne potensielle kandidater til 92 

valget. Merk at komiteen ikke skal rangere eller innstille på kandidater, kun identifisere mulige 93 

rektorkandidater som alle med stemmerett på UiO kan stemme på. 94 

 95 

Anne og jeg har kontakt med en gruppe studenter fra Informatikk som har et prosjekt som skal 96 

hjelpe oss med å forenkle administrative oppgaver. Vi deltar i dette prosjektet gjennom 97 

semesteret.  98 

 99 

Onsdag 7. oktober kom statsbudsjettet for 2021. Verdt å merke seg er at regjeringen foreslår 100 

1650 nye studentboliger og å prisjustere studiestøtten. Jeg var ute i Universitas og støttet 101 

NSOs leder i at dette ikke er nok.  102 

 

ORIENTERING FRA NESTLEDER OG KOMMUNIKASJONSANSVARLIG, LINNEA ALEXANDRA 

BARBERINI 

Nestleder og kommunikasjon 103 

Siden sist har vi publisert noen leserinnlegg i Universitas, blant annet «Dette vet vi om 104 

valgoppslutningen vår» og «Dette skal Studentparlamentet gjøre for deg i år» Vi prøver å 105 

fortelle mer om hva vi er og hvem vi er enn vi har gjort tidligere, for å skape oppmerksomhet 106 

rundt arbeidet vi gjør.  107 

 108 

Jeg har avholdt 2 møter med promoteringskomiteen, hvor vi har diskutert høstkampanjer, 109 

demokratitid og kommunikasjonsstrategi. Vi prøver å få til to kampanjer utover høsten frem til 110 

jul i sosiale medier. Vi har også begynt så smått å snakke om studentvalget. 111 

Fredag 25.09 til søndag 27.09 deltok jeg på NSOs ledersamling, hvor vi fikk innføring i 112 

stortingsmeldinger og styringsmeldinger som skal opp i løpet av året, skolering i hvordan man 113 

https://nab.no/studentene-har-fatt-egen-storstue-pa-blindern/19.21981
https://universitas.no/sak/67373/hvorfor-er-valgoppslutningen-var-sa-lav-sannheten-/
https://universitas.no/nyheter/67449/utrolig-skuffende/
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leder en organisasjon, innføring i kvalitet i høyere utdanning fra DIKU og annen nyttig 114 

informasjon.  115 

 116 

Fredag den 02.10 deltok jeg på panelsamtale med Arbeiderpartiet i forbindelse med ny plan 117 

for høyere utdanning. Vi brukte anledningen til å sette økt studiestøtte, psykisk helse og 118 

tilgang til høyere utdanning på agendaen. Det var også representanter fra andre 119 

studentorganisasjoner og NSO tilstede under arrangementet.  120 

 121 

Internasjonalt 122 

Status utveksling: 123 

UiO har bestemt at de våren 2021 tillater utveksling i Europa, men ikke i resten av verden. Det 124 

gjøres unntak for noen studentgrupper utenfor Europa. Her utvises det mye skjønn. Det 125 

samme gjelder status for innveksling av studenter. Det har tatt noe tid da UiO har ønsket å 126 

kunne gi god og riktig informasjon om f.eks. boliggarantier, helseforsikring, akutt helsehjelp, 127 

hjemhenting av studenter og lignende problemstillinger man møtte på våren 2020. 128 

Boliggarantien for internasjonale studenter gjenopprettes fra vår 2021, også for 129 

helgradsstudenter fra utlandet. Det er bra! 130 

 131 

Vi er i god dialog med de internasjonale avdelingene på UiO og prøver å melde inn spørsmål 132 

til dem når vi får henvendelser fra studenter, eller plukker opp problemstillinger gjennom våre 133 

nettverk.  134 

 135 

Circle U 136 

Det skjer mye på denne fronten for tiden. Vi har nå fått en fremdriftsplan fra UiO på hva som 137 

skjer med europauniversitetsprosjektet. Oppstart er fremdeles satt til 01.11.2020. Vi jobber nå 138 

med å få representasjon for studentene i ulike styringsgrupper og prosjektgrupper. Vi hadde 139 

møte med Circle U Student Union (CUSU) 10. september. Der forsøkte vi å legge en plan for 140 

høsten. Det første som skjer er en logokonkurranse for studentunionen. Konkurransen holdes 141 

på alle universitetene, og skal bidra til å øke kunnskap om at Circle U eksisterer, og hva det 142 

betyr for studentene våre. Konkurransens vinner premieres av studentdemokratiet på egen 143 

vertsinstitusjon. Vi så også på forslag til vedtekter for unionen, og hva som mangler for at vi 144 

skal kunne legge disse frem for parlamentene våre. På neste møte (tentativt 14.10) skal vi 145 

legge en møteplan for høsten, og en endelig plan for videre fremdrift. 146 

 147 

Ellers har det gått tid til ansvarsområder i handlingsplanen og SPP, felles prosjekter i AU og 148 

forefallende arbeid. 149 

 

ORIENTERING FRA STUDIE- OG LÆRINGSMILJØANSVARLIG, KARL OSKAR LIE BJERKE 

Siden handlingsplanseminaret i starten av september har ukene gått slag i slag med jevnlige 150 

møter, og arbeidet som har blitt gjennomført har vekslet mellom planlagte aktiviteter og 151 

uforutsette henvendelser.   152 
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Utdanningskomiteen 153 

Studentparlamentet har tre representanter i universitetets utdanningskomite. Der har det 154 

siden forrige parlamentsmøte vært avholdt ukentlige digitale treffetider samt ett ordinært 155 

møte. Mye av diskusjonen under disse møtene har naturligvis dreid seg om Covid-19, og da 156 

særlig knyttet til undervisning, eksamen og utveksling. Universitetet har i utgangspunktet lagt 157 

seg på en linje der behovet for fysisk undervisning må vurderes etter fag, størrelse og behov. 158 

Det skal likevel legges til rette for fysisk undervisning der det lar seg gjennomføre på en 159 

smittevernmessig forsvarlig måte. Studentparlamentets representanter har presisert 160 

viktigheten av å ivareta og verne om studentene under pandemien, og særlig 161 

førsteårsstudentene – og har oppfordret universitetets studiedekaner til å følge opp 162 

studentene ekstra tett i perioden fremover. 163 

 164 

Det har siden sist også vært møte i arbeidsgruppen for kvalitetssystem og porteføljeutvikling. 165 

Til oppsummering, skal dette systemet synliggjøre roller og ansvarsfordeling blant UiOs 166 

ansatte, tillitsvalgte og studenter, og videre gjøre det tydelig hvilke systemer og mekanismer 167 

som foreligger for å måle kvaliteten ved utdanningsvirksomheten ved universitetet. 168 

 169 

Læringsmiljø 170 

Et intuitivt digitalt læringsmiljø har vært viktig for studentparlamentet i en lengre tid. Vi 171 

opplever at arbeidet rundt tjenesten «Mine studier» har vært viktig i å realisere dette målet. 172 

Denne tjenesten har i sommer/høst fått en overhaling der en rekke nye tjenester og muligheter 173 

har blitt lansert. I tråd med lansering av disse tjenestene, har også prosjektgruppen jeg sitter 174 

i, gjennomført en undersøkelse der preferanser og synspunkter kartlegges synonymt med 175 

måling av data over bruken. På bakgrunn av kommentarer min forgjenger og jeg har kommet 176 

med til gruppen, blir «Mine studier» fra våren av ytterligere integrert i det digitale 177 

læringsmiljøet - da UiO i dette tidsrommet får sine nye nettsider og grafiske design. 178 

 179 

Det har i tidsrommet siden sist også vært avholdt møte i læringsmiljøutvalget. Et samlet utvalg 180 

presenterte her sine bekymringer over hvilke konsekvenser den overveldende digitale 181 

undervisningen vil kunne ha på studenter og ansatte. Videre, ble det presisert at en måtte 182 

forsøke å utnytte den bratte digitale læringskurven under korona og bruke det som et 183 

springbrett til videre digitalisering. 184 

 185 

Likestilling 186 

Det planlagte møtet i likestillingsutvalget, som opprinnelig var satt til tidlig september, ble 187 

som følge av et ønske fra de øvrige medlemmene i gruppen utsatt til oktober/november. Det 188 

er følgelig derfor intet nytt å melde fra arbeid her. 189 

 190 

Jeg har ved skrivende stund gjennomført to dialogmøter med African Student Association 191 

(ASA). Der fikk Studentparlamentet innblikk i ASA sine planer for det kommende studieåret, 192 

og vi ble samtidig også enige om et mulig samarbeid om en kampanje rettet mot antirasisme.  193 
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Studentmiljø 194 

Det har vært avholdt møte i Studentutvalgenes lederforum (SULF). Der ble det orientert om 195 

usikkerhet på fakultetene knyttet til gjennomføring av eksamen på Silurveien, og særlig 196 

hvordan smittevern løses utenfor lokalets fysiske premisser. Denne bekymringen har blitt 197 

videreformidlet til rektoratet som har meldt at de skal undersøke saken. 198 

 199 

Etter utskiftning av tillitsvalgte i henholdsvis arbeidsutvalget og kjellernettverket, er det igjen 200 

blitt opprettet formell kontakt mellom ovennevnte og eiendomsavdelingen. Det er blitt fastsatt 201 

dato for et slikt møte, og på agendaen står kommunikasjon og test av utvidet ryddetid for 202 

kjellerpubene. 203 

 204 

På handlingsplanseminaret ble det vedtatt at Studentparlamentet skal arbeide aktivt for å 205 

styrke det lokale studentdemokratiet på universitetet. Et ledd i denne prosessen, er å 206 

synliggjøre organisasjonen og oss for de lokale nivåene og presentere hvilke muligheter vi har 207 

til å bistå dem. Så langt har arbeidsutvalget ved Linnea og meg selv besøkt tre studentutvalg 208 

og holdt foredrag. 209 

 

ORIENTERING FRA UNIVERSITETSSTYREREPRESENTANT, BENEDIKTE MARIE ESPELAND 

Universitetsstyret 210 

8. september var det seminar i universitetsstyret. Tema for seminaret var innovasjon, og vi fikk 211 

høre flere foredrag om universitetets innovasjonspolitikk. Etter foredragene hadde styret en 212 

diskusjon om temaet. 9. september fant så semesterets første ordinære styremøte sted.  I 213 

møtet utnevnte vi UiOs syv første meritterte undervisere, og vi tok opp situasjonen rundt 214 

studiestart, arbeidet med Circle U og innføring av krav om egen bærbar PC for studenter ved 215 

UiO. Sakskart og protokoll fra seminaret og møtet kan ses her: 216 

https://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2020/09-09/index.html 217 

 218 

28. september var det nytt ekstraordinært møte om Livsvitenskapsbygget. Styret holdes 219 

kontinuerlig orientert om denne saken, som kort fortalt dreier seg om Regjeringens ønske om 220 

at byggingen av Livsvitenskapsbygget skal holdes innenfor den planlagte kostnadsrammen. I 221 

møtet vedtok styret at UiO primært skal jobbe for at bygget kan realiseres etter planen, 222 

sekundært at det realiseres i samarbeid med Oslo universitetssykehus. Det blir enda et 223 

ekstraordinært møte om denne saken 20. oktober. 224 

 225 

2. og 3. september var Jørgen og jeg på samling med andre universitetsstyrerepresentanter i 226 

Trondheim. Der møtte vi 14 representanter fra 8 av Norges universiteter. Tema for seminaret 227 

var bærekraft, og vi fikk blant annet høre foredrag om bærekraft i utdanningen og 228 

Regjeringens arbeid med en ny handlingsplan for bærekraft. Etter foredragene delte vi 229 

refleksjoner og erfaringer rundt arbeidet med bærekraft i høyere utdanning. I løpet av helga 230 

fikk vi også orienteringer om hva som rører seg på de ulike universitetene, og vi lærte av de 231 

andre deltakernes erfaringer som universitetsstyrerepresentanter. 232 

 233 

Miljøansvarlig 234 

Kandidater til arbeidsgruppa for UiOs klima- og miljøstrategi er nå foreslått, og vi har fått med 235 

to representanter i gruppa på totalt ti medlemmer. Det blir Jørgen og jeg som skal delta fra AU, 236 

og vi venter i skrivende stund på en offisiell oppnevning, utkast til mandat og et første 237 

https://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2020/09-09/index.html
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møtetidspunkt for gruppa. Arbeidet med mobilitetsplanen står foreløpig på vent, men vi er 238 

påkoblet denne prosessen når den kommer i gang.  239 

 240 

Miljøkomiteen har hatt sitt første møte, og diskuterte der hvordan vi vil jobbe det neste året. 241 

Det var enighet om å bruke komiteen til å utarbeide innspill til klima- og miljøstrategien og 242 

mobilitetsplanen, og også som et sted for diskusjon av andre miljøsaker som kommer opp. 243 

Dersom noen har spørsmål om noe av dette eller andre prosesser i miljøarbeidet, er det bare 244 

å ta kontakt. 245 

 246 

Delegasjonsleder for NSO LM 247 

Landsmøtet til NSO, som ble utsatt til i høst grunnet vårens koronasituasjon, finner sted 248 

digitalt 31. oktober og 1. november. Jeg skal være leder for UiOs delegasjon, og vil i forkant av 249 

landsmøtet delta på NSOs formøte for alle delegasjonslederne. Vi vil også innkalle til et eget 250 

formøte for delegatene fra UiO, og sender snart ut en mail med mer informasjon til 251 

delegasjonen. Alle kan se info om møtet og saksliste på denne siden: 252 

https://www.student.no/lm10/ 253 

 

ORIENTERING FRA UNIVERSITETSSTYREREPRESENTANT, JØRGEN HAMMER SKOGAN 

Universitetsstyrerepresentant 254 

Se Benediktes orientering. 255 

 256 

Velferdstinget 257 

Velferdstinget (VT) avholdt sitt årlige høstseminar lørdag 12. september. Jeg har 258 

deltatt på formøte med delegasjonslederne fra andre studiesteder, og avholdt eget 259 

formøte med UiO-delegasjonen. UiO-delegasjonen deltok nesten fulltallig på 260 

høstseminaret, med 13 av 14 delegater.  261 

 262 

Velferdstinget avholder sitt neste møte mandag 19. oktober. 263 

 264 

Nettverk for fakultets- og universitetsstyrerepresentanter (FUS) 265 

Et viktig mål med FUS er å kartlegge alle studentrepresentanter i fakultets- og 266 

instituttstyrer ved UiO og tilby oppfølging. Etter hvert som flere fakulteter og institutter 267 

har hatt nyvalg av sine representanter nå på høsten, har jeg jobbet videre med 268 

kartlegging av studentrepresentantene. Målet er å få på plass et FUS-møte en gang i 269 

november. 270 

 271 

Diverse 272 

Jeg har hatt flere møter med IT-avdelingen på UiO om undervisningssituasjonen. 273 

 274 

Jeg møter i Strategisk koordineringsgruppe for IT i utdanning (SK-ITU), som arbeider 275 

med implementering og bruk av digitale hjelpemidler i utdanningen. 276 

 277 

Jeg bistår og avlaster Linnea med Circle U-saker.  278 

https://www.student.no/lm10/
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SAKSNUMMER: 076/20-21 

SAKSTITTEL: Circle U. 

SAKSANSVARLIG: Linnea Alexandra Barberini  

SAKSTYPE: Diskusjonssak 

 

CIRCLE U. 

Universitetet i Oslo har sammen med seks andre universiteter inngått et samarbeid for å søke 279 

EU om midler til å bli «Europauniversitet». Studentparlamentet har tidligere blitt orientert om 280 

initiativet. Denne bevilgningen fikk de i august og prosjektet er nå så smått i gang. 281 

Universitetssamarbeidet skal skje i samarbeid med Aarhus Universitet, Humboldt-Universität 282 

zu Berlin, King's College London, Université catholique de Louvain, Universitetet i Beograd og 283 

Université de Paris. 284 

 285 

Vi har fått forespeilet av UiO at mye av styringsstrukturen legges den kommende måneden 286 

frem mot oppstart i november. Studentparlamentet er i tett dialog med koordinator for 287 

prosjektet og rektoratet. I første omgang er det viktigste å sikre studentrepresentasjon i Circle 288 

U, på lik linje med den vi har lokalt på universitetet, slik som vedtatt i SPP. Om det er spørsmål 289 

om detaljene i dette arbeidet svarer vi gjerne mer inngående på det.  290 

 291 

I fjor begynte vi arbeidet med å stifte en studentunion under navnet Circle U. Student Union. I 292 

første fase vil det være naturlig å signere en intensjonsavtale (såkalt Memorandum of 293 

Understanding), denne er per i dag ikke signert av alle studentdemokratiene.   294 

 295 

Når den er signert vil vi komme tilbake til Studentparlamentet med en konkret 296 

etableringsavtale som da vil erstatte intensjonsavtalen. Vi jobber også videre med vedtekter 297 

til unionen.  298 

 299 

Circle U. Student Union (CUSU) vil fungere som det sentrale studentorganet for studentene i 300 

Circle U. Alliance, og skal ivareta studentenes interesser og representasjon. Målet er å styrke 301 

det europeiske studentdemokratiet på tvers av landegrenser og legge til rette for samarbeid 302 

mellom studentrepresentanter. Kontroll over hvem som skal representere UiO-studentene i en 303 

slik eventuell studentunion vil ligge hos Studentparlamentet. 304 

 305 

Les mer om «the European Universities Initiative» her: 306 

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-307 

universities-initiative_en  308 

 309 

Offentlig informasjon om Circle U.-alliansen: https://www.circle-u.eu/ 310 

 311 

Foreløpig utkast til vedtekter for CUSU ligger som vedlegg til innkallingen.  312 

 313 

MOMENTER TIL DISKUSJON: 314 

 Kommentarer og innspill til forslag til vedtekter 315 
 Hvordan ønsker Studentparlamentet å jobbe med Circle U Student Union 316 

(informasjonsflyt, involvering i prosjektet, detaljnivå i orientering og oppdateringer)  317 

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_en
https://www.circle-u.eu/
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SAKSNUMMER: 077/20-21 

SAKSTITTEL: Resolusjoner som foreldes 

SAKSANSVARLIG: Jørgen Hammer Skogan 

SAKSTYPE: Vedtakssak 

 

RESOLUSJONER SOM FORELDES 

Studentparlamentet vedtok den 27. februar 2020 å vedtektsfeste foreldelsesfrist for politiske 318 

dokumenter.  319 

 320 

I vedtektenes § 14-3 Foreldelse står det følgende:  321 

Studentparlamentets politiske dokumenter har en gyldighet på tre år fra dagen de er vedtatt, 322 

med unntak av Studentpolitisk plattform og handlingsplanen som skal oppdateres årlig.  323 

 324 

Studentparlamentet skal orienteres skriftlig om at et politisk dokument nærmer seg foreldelse, 325 

helst før tre år har passert etter at dokumentet sist ble vedtatt.  326 

 327 

Et vedtatt politisk dokument regnes som gyldig helt frem til skriftlig orientering om foreldelse 328 

er lagt frem for Studentparlamentet, selv om tre år har passert.  329 

 330 

Om Studentparlamentet ikke ber om ny behandling av det aktuelle dokumentet før 331 

foreldelsesfristen, og Studentparlamentet har blitt orientert om foreldelsen, er dokumentet 332 

ikke lenger gyldig.  333 

 334 

Foreldede politiske dokumenter skal arkiveres. 335 

 336 

Ettersom § 14-3 er et nytt tillegg til vedtektene må alle resolusjoner som er eldre enn tre år, 337 

og som fortsatt er gjeldende, orienteres om før de foreldes.  338 

 339 

Studentparlamentet har anledning til å be om ny behandling av den aktuelle resolusjonen før 340 

foreldelsesfristen. Om Studentparlamentet er orientert om foreldelsen og ingen ny behandling 341 

er etterspurt, vil ikke resolusjonen lenger være gyldig. 342 

 343 

Alle gjeldende resolusjoner kan leses i sin helhet på Studentparlamentets nettsider. 344 

 345 

Liste om samtlige resolusjoner som foreldes: 346 

2010: 347 

 Etiske retningslinjer for universitetet 348 
 NSO til Israel 349 
 CERN datasenter til Norge 350 
 Bedre oppfølging av masterstudenter 351 
 Styrke studenters rettssikkerhet rundt muntlig eksamen 352 
 Frigi Mohammed Uthman fra politisk fangenskap 353 
 Studentombud 354 

 355 

2011: 356 

 Forskning for folk flest 357 

https://www.studentparlamentet.uio.no/V%C3%A5r%20politikk/resolusjoner/2017-2018/
https://www.studentparlamentet.uio.no/V%C3%A5r%20politikk/resolusjoner/2010/
https://www.studentparlamentet.uio.no/V%C3%A5r%20politikk/resolusjoner/2011/
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 Bestått/ikke-bestått i Exphil/Exfac 358 
 Kjønnspoeng 359 
 La det bli lys 360 
 Penger er makt 361 
 Støtte til SAIHs kampanje 362 
 Campusguide på UiO 363 
 Studiepoengskompensasjon 364 
 Til kamp mot landeveisrøverne i KopiNor 365 
 Reklamefritt universitet - når kommer krillen? 366 
 Forsikring til alle studenter 367 

 368 

2014-15: 369 

 Studentprotestene i Amsterdam 370 
 Instituttlederordningen på Psykologisk institutt ved UiO 371 
 UiO trenger en åpen teknologisk sandkasse 372 
 Global Divestment Day 373 
 Engelsk informasjon på nettsiden 374 
 Valgt ledelse ved UiO 375 
 Ekspertutvalgets rapport 376 
 Nasjonalt ansvar for studentane sitt læringsmiljø 377 
 Biblioteksøk på fleire språk 378 
 Course Code system for Foreign Students 379 
 Resolution against discrimination of Iranians in HE 380 

 381 

2015-2016: 382 

 English Bachelor Degree at UiO 383 
 Studenthus i Oslo sentrum  384 
 Kutt i flyreiser 385 
 UiO må bli en nullutslippsorganisasjon innen 2030 386 
 Inclusion of International Board Members at the University of Oslo 387 
 En bedre studiehverdag for dyslektikere 388 
 Kjøttfri mandag i SiOs kantiner 389 
 Stop the Discontuation of the Quota Scheme 390 
 Okkupasjon av Vest-Sahara 391 
 Opprettelse av miljø- og klimakomite 392 

 393 

2016-2017: 394 

 Resolusjon om forsinket eksamenssensur og sensorveiledninger ved UiO 395 
 UiO har et ansvar for å nå bærekraftsmålene 396 
 Ja til knagger 397 
 Ja til bedre belysning 398 
 Ja til klokker 399 
 Eksamensfri 18. mai 400 
 Studentparlamentet krever ordnede lønns- og arbeidsforhold for bygningsarbeiderne ved 401 

UiO 402 
 Resolution to stop the dissolution og international interdisciplinary and highly selective 403 

study programs at UiO 404 
 Lik rett til foreldrepermisjon for alle studenter ved UiO 405 
 Sikre lesesalplasser til studentene 406 
 Nei til norsk-israelsk samarbeid om petroleumsteknologi 407 
 Nei til krav om professorkompetanse 408 
 Etiske retningslinjer for samarbeid med næringslivet og etikkutvalg på UiO 409 

https://www.studentparlamentet.uio.no/V%C3%A5r%20politikk/resolusjoner/2014/
https://www.studentparlamentet.uio.no/V%C3%A5r%20politikk/resolusjoner/2015-2016/
https://www.studentparlamentet.uio.no/V%C3%A5r%20politikk/resolusjoner/2016-2017/
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 Studiestøtten skal sikre lik rett til utdanning 410 
 Miljørapporten er en skuffelse 411 

 412 

Om representanter i Studentparlamentet ønsker at noen av de opplistede resolusjonene skal 413 

fortsette å være gjeldende må dette meldes inn i følgende skjema: 414 

 https://forms.gle/BWNViXAcTwPqSSBj8  415 

 416 

Ny behandling av resolusjonen(e) vil i så tilfelle skje på neste Studentparlamentsmøte.  417 

 418 

FORSLAG TIL VEDTAK: 419 

Studentparlamentet er orientert om samtlige resolusjoner som foreldes. Resolusjoner som er 420 

meldt inn til ny behandling settes på sakslisten til førstkommende SP-møte.   421 

https://forms.gle/BWNViXAcTwPqSSBj8
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SAKSNUMMER: 078/20-21 

SAKSTITTEL: Dato for studentvalget 2021 

SAKSANSVARLIG: Runa Kristine Fiske 

SAKSTYPE: Vedtakssak 

 

DATO FOR STUDENTVALGET 2021 

Ifølge «Utfyllende retningslinjer for valg til Studentparlamentet ved UiO» skal 422 

Studentparlamentet fastsette tidspunkt for valg innen 31. januar hvert år.  423 

 424 

Flere forhold bør tas hensyn til når dato for studentvalget i 2021 skal fastsettes: 425 

 426 

1. Norsk Studentorganisasjon sitt landsmøte 427 

Norsk Studentorganisasjon avholder sitt landsmøte fra torsdag 22. til søndag 25. april 2021. 428 

Mange av Studentparlamentets representanter skal antakelig delta på dette landsmøtet. På 429 

grunn av forberedelser og formøter bør studentvalget legges til et annet tidspunkt enn 430 

landsmøtet. Arbeidsutvalget mener det er hensiktsmessig at Studentvalget gjennomføres 431 

etter NSOs landsmøte. 432 

 433 

2. Påske 434 

Påsken i 2021 er i uke 13, 29. mars til 5. april. Ettersom mange har fri anbefaler arbeidsutvalget 435 

at man unngår å legge Studentvalget til dette tidsrommet. 436 

 437 

3. Eksamensperiode 438 

I mai er det svært mange studenter som avlegger eksamen. Det kan derfor være gunstig å 439 

gjennomføre valget før den mest intensive eksamensperioden. 440 

 441 

4. Valgets lengde 442 

Valget må vare i minimum tre dager. Praksis har lenge vært å legge valget fra en midten av en 443 

uke til en annen, med en helg i midten. Dette har arbeidsutvalget fått gode tilbakemeldinger 444 

på. Som regel har valget blitt avholdt over fem arbeidsdager. I 2017/18 ble det gjort forsøk på 445 

å avholde valg over 14 dager. I etterkant mottok man flere innspill om at dette var tungvint og 446 

krevende for mange som drev valgkamp. AU foreslår å avholde valg over fem arbeidsdager, 447 

med en helg i midten, fra torsdag til onsdag.  448 

 449 

5. Studentparlamentets årshjul  450 

Valget må gjennomføres i god tid før konstituerende møte, som tradisjonelt er i slutten av mai. 451 

Tentativ dato for konstituerende møte for neste års Studentparlament er 27. mai 2021. 452 

Tradisjonelt har utspørring av kandidater og forhandlinger mellom listene vært lagt til dagene 453 

før det konstituerende møtet.  454 

Det har tidligere blitt drøftet om Studentvalget kan legges tidligere i semesteret. 455 

Hovedargumentet mot dette har da vært at det blir lang tid mellom valget og konstituerende 456 

møte i nyvalgt Studentparlament.  457 

 458 

På bakgrunn av de overnevnte punktene anbefaler Arbeidsutvalget at Studentvalget 2021 459 

avholdes torsdag 29. april 2021 til onsdag 5. mai 2021. 460 
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Det er mange hensyn som skal tas når dato for gjennomføring av valg skal settes. Både 461 

påskeferie, landsmøte i NSO og eksamensperioden legger noen føringer for hvilke datoer som 462 

kan passe til å gjennomføre studentvalget.  463 

 464 

Arbeidsutvalget mener det er uheldig å ha Studentvalg samtidig som oppkjøringen til NSOs 465 

landsmøte, ettersom det kan bli mye arbeid for både delegater til landsmøtet og 466 

arbeidsutvalget.  467 

 468 

Som alternative datoer for Studentvalget 2021 foreslås 8. april 2021 til 14. april 2021. Merk at 469 

dette er i oppkjøringsperioden til NSOs landsmøte.   470 

 471 

FORSLAG TIL VEDTAK: 472 

Studentvalget 2021 avholdes torsdag 29. april 2021 til onsdag 5. mai 2021.  473 
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SAKSNUMMER: 079/20-21 

SAKSTITTEL: Alternative undervisningsformer i unntakstilstand 

SAKSANSVARLIG: Karl Oskar Lie Bjerke 

SAKSTYPE: Diskusjonssak 

 

ALTERNATIVE UNDERVISNINGSFORMER I UNNTAKSTILSTAND 

Studieåret 2020/2021 blir det store annerledesåret. I august ble de nye studentene møtt med 474 

digital fadderuke og sosial distansering. Mye av undervisningen ved universitetet er i år enten 475 

helt eller delvis digital. Det finnes åpenbare årsaker til at deler av undervisningen bør legges 476 

om til et digitalt format. Først og fremst, er utsiktene for pandemien svært usikre, og det er 477 

ikke enkelt å forutse hvor lenge den kommer til å vare. Flere av emnene ved universitetet 478 

rommer dessuten et større antall studenter, og dersom en skal få plass til samtlige fysisk under 479 

de rådende smitteverntiltakene, vil en ganske enkelt ikke ha nok kapasitet i UiOs egne 480 

fasiliteter. Enda det foreligger gode argumenter, kommer ikke disse uten konsekvenser. Vi 481 

oppfatter at det er bekymring for hvordan ringvirkningene av koronatiltakene slår ut på 482 

studenter og ansatte. Problemer studentene forteller om dreier seg blant annet om 483 

skjermtretthet, ensomhet og mangel på motivasjon.  484 

 485 

I denne usikre tiden er det viktig at universitetet praktiserer særlig årvåkenhet. Hvilke av de 486 

iverksatte tiltakene treffer bra, og hvilke treffer dårlig? Rent overordnet vet vi at fysisk 487 

undervisning skal prioriteres først der det foreligger et faglig behov (eks. medisin og 488 

odontologi), og dernest til førsteårsstudenter og emner/studier der dette kan løses på en 489 

smittevernmessig forsvarlig måte. Utover dette har fakultetene stor autonomi til å tilpasse 490 

lokale løsninger slik de selv ønsker det. Dette har resultert i at studentene ved de ulike 491 

fakultetene har fått ulike undervisningstilbud, og graden av digital undervisning synes å variere 492 

stort.  493 

 494 

Slik det blant annet nevnes i orienteringen til Karl Oskar, har dette temaet vært særlig 495 

gjenstand for diskusjon i universitetets kollegiale fora i høst. Der har deltakerne blitt 496 

oppfordret til å dele erfaringer, komme med innspill eller stille spørsmål knyttet til undervisning 497 

og eksamen under koronapandemien. Ettersom tematikken i disse spørsmålene berører 498 

studentene direkte, ønsker arbeidsutvalget å løfte denne diskusjonen i Studentparlamentet. 499 

 500 

Den enkelte oppfordres derfor til å aktivt ta ordet og redegjøre for egne erfaringer knyttet til 501 

undervisning under korona. Parlamentet oppfordres også til å diskutere hvilke utsikter vi som 502 

universitet har for alternative undervisningsformer i krisetid slik vi opplever nå.  503 
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SAKSNUMMER: 080/20-21 

SAKSTITTEL: Kommunikasjonsstrategi 

SAKSANSVARLIG: Linnea Alexandra Barberini 

SAKSTYPE: Vedtakssak 

 

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 

Høsten 2019 begynte Arbeidsutvalget å utforme en kommunikasjonsstrategi. Arbeidet var 504 

ferdig i løpet av våren 2020 men er ikke presentert for Studentparlamentet. Dette skyldes 505 

nedstengningen av Universitetet i Mars. Kommunikasjonsstrategien legges derfor frem nå, 506 

med forslag til vedtak om revisjon og oppdatering årlig, samt et forslag om at strategien 507 

legges frem for parlamentet hvert år. Tanken er at parlamentet skal kunne styre retningen for 508 

parlamentets kommunikasjon, samt at representantene og listene skal føle tilhørighet og 509 

eierskap til organisasjonen og hvordan den fremstår.  510 

 511 

STUDENTPARLAMENTETS KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 512 

Kommunikasjonsstrategien kartlegger Studentparlamentets kommunikasjonsbehov, formål, 513 

styrker, svakheter og utfordringer. Den gir en rekke retningslinjer for intern og ekstern 514 

kommunikasjon, samt konkret informasjon om bruksområder for sosiale medieplattformer og 515 

bruk av studentparlamentets hjemmeside. Den tar også for seg retningslinjer for valgkamp, 516 

både fysisk og digital. Strategien er ment som et overordnet dokument som legger rammene 517 

for konkrete tiltaksplaner. Eksempler på dette kan være: valgmanual, manual for sosiale 518 

medier og manual for kommunikasjonsansvarlig.  519 

 520 

Hovedmålgruppe: 521 

Studentparlamentet har et todelt kommunikasjonsbehov. Det ene retter seg mot UiO, 522 

universitetssektoren og Norsk Studentorganisasjon. Det andre retter seg mot studenter, 523 

lokaldemokratier og studentkulturen. Med studentkultur mener vi foreninger, eksterne 524 

organisasjoner, studentpuber og lignende. Det betyr at vi som organisasjon har et stort 525 

kommunikasjonsbehov. Heretter vil de to målgruppene bli omtalt som Sektorgruppen og 526 

studentgruppen. 527 

 528 

Hovedbudskap:  529 

Sektorgruppen: «Vi er studentstemmen» 530 

Studentgruppen: «Vi er dine tillitsvalgte» 531 

 532 

Profil:  533 

Hvilke ord vil vi at organisasjonen vår skal assosieres med? Dette bør revideres årlig med nytt 534 

Arbeidsutvalg.  535 

 536 

Situasjonsbeskrivelse av kommunikasjon med ulike enheter:  537 

I dette avsnittet gjøres en analyse av hvor vi kommuniserer bra, og dårlig, og hvilke virkemidler 538 

vi kan ta i bruk for å bedre kommunikasjonen med andre enheter på UiO. Denne bør 539 

oppdateres regelmessig.  540 
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Manual for Studentparlamentets digitale kommunikasjonskanaler: 541 

Manualen utarbeides av kommunikasjonsansvarlig, og oppdateres jevnlig til internt bruk og 542 

inkluderer: Hjemmesiden, Sosiale medier og Interne nettverk. 543 

 544 

Styrker, svakheter, muligheter, utfordringer (SSMU) 545 

Her gjøres en analyse av kommunikasjonssituasjonen i dag, en oversikt over hvilke styrker, 546 

svakheter, utfordringer og muligheter vi har, samt noen anbefalinger for videre arbeid med å 547 

styrke kommunikasjonsarbeidet i organisasjonen. Analysen bør gjennomføres to ganger i året 548 

 549 

FORSLAG TIL VEDTAK: 550 

Studentparlamentet vedtar Studentparlamentets kommunikasjonsstrategi. 551 

Kommunikasjonsstrategien skal revideres årlig. Resultatet av kommunikasjonsstrategien skal 552 

legges frem for Studentparlamentet. 553 

 

 

 

SAKSNUMMER: 081/20-21 

SAKSTITTEL: Resolusjoner 

SAKSANSVARLIG: Arbeidsutvalget 

SAKSTYPE: Vedtakssak 

 

RESOLUSJONER 

 554 

RESOLUSJON 1 555 

Fremmet av: Venstrealliansen (VA) 556 

 557 

STUDENTENE KREVER TILRETTELEGGING!  558 

Universitetet i Oslo skal tilby utdanning for alle. På UiO må det være mulig å få en god 559 

utdanning også om man har lese- og skrivevansker, ikke har norsk som morsmål, eller har 560 

andre funksjonsnedsettelser eller særskilte utfordringer. Vi trenger et universitet som 561 

tilrettelegger studier, tilbyr pedagogisk støtte for dem som trenger det og som har tydelig 562 

informasjon om tilrettelegging og universell utforming det er lett å finne fram til. 563 

Studentparlamentet ved UiO krever at universitetet forbedrer sin tilrettelegging snarest.  564 

 565 

Likestilling og diskrimineringsloven § 21 sier at: “Elever og studenter med 566 

funksjonsnedsettelse ved skole- og utdanningsinstitusjoner har rett til egnet individuell 567 

tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen, for å sikre likeverdige 568 

opplærings- og utdanningsmuligheter.” UiO gjør i dag bare et minimum for å oppfylle lovens 569 

krav. Dagens system gjør at bare de som har god kunnskap om egne rettigheter får den 570 

hjelpen de har krav på. Det er ikke studentenes ansvar å finne informasjon om sine rettigheter, 571 

men studiestedets plikt å tilgjengeligjøre denne.  572 

 573 

Universitetet imøtekommer for sjeldent tilretteleggingen som gjentatte ganger blir bedt om 574 

av studentene. Som oftest er begrunnelsen at det blir for kostbart å tilrettelegge for alle 575 

studenters sammensatte behov. Det har blant annet vært sendt inn varslinger via Sifra-576 
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systemet i 2020, som ikke har ført fram til nye tiltak. Normalt skal det måtte være svært 577 

kostbare og inngripende tiltak før universitetet ikke lenger har en plikt til å tilrettelegge 578 

individuelt for en student. Det finnes få eksempler på tiltak som har vært så kostbare at de 579 

rettslig sett gjør at studentene ikke skal få det de har krav på. Det er også studiestedets 580 

oppgave å verne mot diskriminering på grunn av forhold som funksjonsnedsettelser. Dette er 581 

en aktiv plikt. 582 

 583 

Studentparlamentet ved UiO krever at: 584 

 Studenter med permanente eller vedvarende funksjonsnedsettelser ikke må behøve å 585 

søke hvert semester for tilrettelagt eksamen og studiehverdag. 586 

 UiOs nettsider må oppdateres for å gi tydelig og presis informasjon om hvilke 587 

rettigheter alle studenter har, eksempler på tilrettelegging man kan få etter individuell 588 

vurdering, og nødvendig informasjon om universell utforming.  589 

 Pensumlisten må være klar i god tid før studiestart slik at alle som har behov for 590 

tilrettelegging skal få den hjelpen de har krav på.  591 

 Alle med behov skal få tilrettelagt pensum, i form av tilgang på pensum på lyd eller 592 

andre lignende løsninger og tilgang på de tekniske hjelpemidlene man behøver for å 593 

gjennomføre studieløpet. UiO må sette en frist til publisering av pensumlister og 594 

undervisningstimer på sine nettsider. 595 

 UiO må følge en ny minstestandard for universell utforming av læringsmiljøet.  596 

 UiO må umiddelbart skaffe universelt utformet evakuerings- og 597 

brannvarslingsanlegg i alle sine bygg.  598 

 UiO må følge forvaltningsloven i saker om tilrettelegging og universell utforming, samt 599 

informere om saksgang og følge opp klager på mangler i tilrettelegging. 600 

 UiO må organisere en sentral tilretteleggingstjeneste, som et supplerende alternativ til 601 

tilretteleggingstjeneste på institutt- eller fakultetsnivå. Denne tjenesten kan benyttes 602 

dersom det ikke gis tilstrekkelig hjelp og tilrettelegging på instituttnivå. Dagens 603 

tilretteleggingstjeneste må også samkjøres og gjennomføres på tvers av fakultetene, 604 

slik at man slipper å gjennomføre samme prosessen flere ganger.  605 

 UiO må tilby spesielt tilrettelagte og universelt utformede rom og tiltak, blant annet 606 

lesesalsplasser med hev-senk-pult, hvilerom, enerom for leseplass og tilrettelegging 607 

av obligatorisk aktivitet.  608 

 UiO sine arrangement skal være tilgjengelige for alle..  609 

 Nødvendige forhold rundt universell utforming og tilrettelegging for den enkelte 610 

student skal være tilgjengelig senest fra studiestart. 611 

 612 

FORSLAG TIL VEDTAK: 613 

Resolusjonen vedtas i sin helhet.  614 
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FORKORTELSER 

 

AL  A-lista 

AU  Arbeidsutvalget 

DNS  Det Norske Studentersamfund 

ESN   Erasmus Student Network 

GjL  Gjestelista 

GL  Grønn liste 

HFSU  Studentutvalget ved Det humanistiske fakultet 

HP   Handlingsplan 

ISU   International Students’ Union Of Norway 

JSU  Juridisk studentutvalg 

KD   Kunnskapsdepartementet  

KOF   Kollegieforum  

LL  Liberal liste 

LMU   Læringsmiljøutvalget 

ML  Moderat liste 

MNSU   Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg 

MSU  Medisinsk studentutvalg 

NSO   Norsk Studentorganisasjon 

OSU  Odontologisk studentutvalg 

RL  Realistlista 

SAIH   Studentene og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond 

SULF  Studentutvalgenes lederforum 

UiO  Universitetet i Oslo 

SiO   Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 

SP  Studentparlamentet 

SPP   Studentpolitisk plattform 

SU  Studentutvalg 

SUUV  Studentutvalget ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet 

SVSU  Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

TSU  Teologisk studentutvalg 

VA  Venstrealliansen 

VT(OA) Velferdstinget (i Oslo og Akershus) 


