Enkle grep for et bedre læringsmiljø.
Vedtatt: 21.05.2013
Studentparlamentet har i år som i fjor jobbet for at Senter i Sentrum (SiS) skal bli funksjonelt
med tanke på å dekke studentenes og studentforeningenes behov. I tillegg har
Arbeidsutvalget jobbet med å få på plass kontorlokaler til studentråd i P48.
SiS er et bygg som er tenkt å tilfredsstille ulike behov studenter skulle ha.
Studentparlamentet er meget fornøyd med at SiO har fått på plass boligkontor,
helsetjeneste og rådgivingstjeneste, og er positive til at dette har blitt prioritert fremfor
andre eventuelle lokaler. Studentparlamentet var også positive til at man høsten 2012
brukte førsteetasjen til undervisning for EST-studenter i påvente på at P32 skulle åpne.
Siden åpningen av P32 benytter EST seg kun av dramasalen til undervisning. Dessverre er
ikke lesesalen i første etasje klar for bruk og det samme gjelder kontorlokalene for
studentforeninger i andre etasje. Studentparlamentet mener det er et minimumskrav at
pulter, stoler og nøkler til studentforeningene er på plass før studiestart høsten 2013.
I 2012 fikk 5 ulike studentråd (bibliotek og arkiv, journalistikk og mediefag, ergoterapi og
ortopediingeniør, fysioterapi og bioingeniør, farmasi, radiografi og tannteknikk) tildelt
kontorlokaler i første etasje i P48. Studentparlamentet syns dette er et meget godt tiltak for
å sikre studentdemokratiets drift på HiOA og vil rose HiOA for å prioritere
studentdemokratiet. Dessverre har SR ikke fått tilgang på rommet, og prosessen har tatt for
lang tid.
SP syns det også er uheldig at det ikke finnes klare regler for bruk av lokalene til HiOA, og
syns det bør utarbeides et regelverk som sier noe om hva man har lov til å gjøre med
lokalene. Dette for å sikre at det ikke blir noen misforståelser mellom HiOA sentralt og
studentforeninger/studentråd.

Studentparlamentet mener at:
•
•
•

SiS og tillitsvalgtlokalene i P48 må være klar til bruk til studiestart høsten 2013.
Eiendomsavdelingen må utarbeide klare regler for bruk av lokaler.
Eiendomsavdelingen bør se på rutinene for kommunikasjon angående
driftsprosjekter, og se på hvordan informasjonsflyten til brukeren er.

