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Referat, møte i Studentparlamentet OsloMet P1 2021 1 

Tilstede ved benken: Hasan Ali, Henriette Bøe, Karl Magnus Nikolai Coronus D Nyeng, Lovise 2 
Meyer, Selin Ekmekci, Solveig Frantzen Fosse, Erlend Wahl, Eskil Uggen, Hussain Ryad 3 
Alkilani Alkadri, Michael Ramos, Thea Aune Bendixen, Thomas Finnøy Trouiller, Lise Rebekka 4 
Waage, Daniel Loddengaard Meyer, Sven Østebø, Dafne Lambrechts, Gustav Manila 5 
Ndombe, Monika Agnieszka Satola, Sharanna Devdas Lehm, Celine Lyngås Sataøen, Gro 6 
Elisabeth Sørum Oleivsgard, Mats Ugland, Amalie Fadler Oppdal, Åse Berg Dybvik, 7 
Muhammed Qasim, Marie Knutsen Bruntveit, Rolf Martin Aspenes, Elsa Kuvene Skaret, Vilde 8 
Veronica Haukeland  9 

Konstituering 10 

PSak 00/21 a, b, c, d og e, f 11 

a) Valg av ordstyrer, referent og tellekorps  12 

Vedtak: 13 

• Marius Toresen og Vilde Henningsgård velges til ordstyrere  14 

• Ingrid-Elisabeth Ringstad velges til referent 15 

• Kontrollkomiteen velges til tellekorps 16 

b) Godkjenning av innkalling og saksliste 17 

Vedtak: 18 

• Innkalling og saksliste godkjennes med endring om at siste sak blir en 19 
vedtakssak. 20 

c) Forslag til forretningsorden 2021 21 

Ny forretningsorden ligger vedlagt med endring om at man også kan benytte digitalt 22 
skjema ved forslag og at forslag må fremmes fra talerstol.  23 

 24 

Eskil Uggen fremmer to endringsforslag til forretningsorden.  25 

 26 

Forslag 2 – vedtatt 27 

Forslagstiller (navn): Eskil Uggen 28 

Sidetall: 26 29 

Linjenummer: 144 30 

Type endring: endringsforslag 31 
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Opprinnelig tekst: Rektoratet og representanter fra Velferdstinget har talerett under 32 
konstitueringen. 33 

Endring og begrunnelse: Vi bør inkludere Norsk Studentorganisasjon (NSO), som vi er et 34 
medlemslag av og som betyr mye for vår politiske aktivitet. De bør også ikke ha talerett 35 
under hele konstitueringen, men kun under orienteringer. 36 

Ny tekst: Rektoratet, representanter fra Velferdstinget og Norsk Studentorganisasjon har 37 
talerett under orienteringer. 38 

Forslag 13 - vedtatt 39 

Forslagstiller (navn): Eskil Uggen 40 

Sidetall: 27 41 

Linjenummer: 179-180 42 

Type endring: Endringsforslag 43 

Opprinnelig tekst: Alle forslag til vedtak skal leveres skriftlig til ordstyrerbordet eller i digitalt 44 
skjema med forslagsstillers navn før strek er satt. Alle forslag må fremmes fra talerstol før 45 
strek er satt. 46 

Endring og begrunnelse: Dette forslaget vil begrense muligheten for å fremme et forslag som 47 
er under arbeid, og vil kunne medføre et kontinuerlig behov for å heve strek. 48 

Ny tekst: Alle forslag til vedtak skal fremmes fra talerstolen og skal leveres i digitalt skjema 49 
eller skriftlig til ordstyrerbordet. 50 

 51 

Vedtak: 52 

• Forretningsorden vedtas med endringsforslagene ovenfor 53 

d) Godkjenning av protokoll fra siste møte 54 

Vedtak: 55 

• Protokoll fra sist møte godkjennes 56 

e) Orienteringssaker 57 

Orienteringer fra: 58 

AU: Jeg kommer kun til å gå gjennom det som ikke sto skriftlig. Vi har deltatt på 59 
hasteallmøte, fulgt opp saken om krisepakke for studentene og jobbet med planlegging av 60 
P1 61 

Leder: Siden utsending av sakspapir har mesteparten av tiden til leder gått til 62 
kommunikasjon med andre institusjoner i regionen og resten av landet, da spesielt rundt 63 
nedstenging i regionen og krisepakke til studentene. Dette har inkludert to møter med 64 
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minister for høyere utdanning, Henrik Asheim, og medført store mengder kvelds og 65 
helgearbeid. 66 

Utenom dette har det gått tid til skriving og omskriving av sakspapir, samt samarbeidsmøter 67 
med blant annet Dagens Næringsliv Ung om tilbudet dere har som studenter. I den 68 
sammenheng sniker jeg inn en liten promo for VPN-tjenesten dere har tilgang på 69 
(www.eduvpn.org/ ). 70 

 71 

Nestleder: har siden sakspapirene ble delt ut deltatt på ledersamling i regi av NSO, møte i 72 
SFR-LUI, møte i SFR lederforum, hasteallmøte om de nye tiltakene og møte om nytte 73 
registreringssystem for tillitsvalgte. 74 

 75 

Fagpolitisk ansvarlig: har deltatt på møter i Bærekraftigkomite med fokus på 76 
tiltakskonkurranse og deltatt på NSO møte om UH lov. Det kom opp en del saker om 77 
kamerabruk og smittevern i praksis på hasteallmøte som hun har jobbet videre med. Er med 78 
på å planlegge vurderingsformseminar for ansatte og jobber med betatesting. Har hatt 79 
første møte med Bærekrafts råd.  80 

 81 

LMA: Siden orienteringene ble sendt inn og godkjent har jeg jobbet noe med påmeldinger til 82 
VT og SP-møter. Jeg har også deltatt på VT sitt opplæringsseminar og formøte. Jeg har jobbet 83 
med sammenslåing av Universitetsbiblioteket, og deltatt på to møter i "vi-er-her-for-deg"-84 
nettverket. Jeg har også holdt innlegg på et digitalt allmøte for forelesere og undervisere om 85 
psykososiale tiltak for studentene og jeg har startet arbeidet med vurderingsseminar. 86 

 87 

KK: Informerer om hvem de er. Anna og Mikkel som følger med på at møtene går ordentlig 88 
for seg i lys av regelverket. Følger også opp AUs interne møter og er tellekorps.  89 

Universitetsstyret: Ola og Anna har hatt styremøte i desember og møtet kan ses på youtube. 90 
Diskuterer, vedtar og blir orientert om en del saker. Neste møte er i februar og streames live 91 
på youtube. Sakspapirene finner dere på nettet. Kom gjerne med innspill om dere har noen.  92 

Rektoratet: Rektor ønsker nye representanter velkommen. Han minner om at vinterfest skjer 93 
denne uken. Påpeker kjedeligheten ved at campus er stengt for studenter, men også at det 94 
er positivt at vi fikk gjennomslag forrige uke ved å ha studenter til stede ved øvelser og 95 
praksis. Orienterer videre om: 96 

• Sammenslåing av universitets biblioteket og om det kan flyttes til P52. 97 
Arbeidsgruppen skal finne ut hvor UB skal være. En betydelig del av P52 er 98 
okkupert av TKD som skal flytte ut. Vi får se hva arbeidsgruppen finner foreslår. 99 

• Kjellersaken, saken har endt i forlik og nå fokuseres det på hvordan å få et godt 100 
studiemiljø på Kjeller fram til 2024.  101 

http://www.eduvpn.org/
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• Det er ingen intensjoner om å levere flere munnbind, men ettersom det er ønskelig 102 
bestiller rektor to til.  103 

• Samlokalisering: Når det gjelder samlokalisering så skal vi ut av Kjeller. Hvem som 104 
skal være på Pilestredet og hvem som skal være i Romerike er under diskusjon. Det 105 
er en vanskelig situasjon ettersom ingen vil flytte fra Pilestredet. De jobber derfor 106 
med å gjøre Romerike til et attraktivt tilbud. Vi flytter fra Kjeller fordi det ikke var 107 
en tilfredsstillende lokalisering mtp velferdstilbud og det ble derfor bestemt å ikke 108 
forlenge avtalen.  109 

• Når det gjelder sykepleierstudenter som ikke får gyldig koronafravær dersom 110 
prøven er negativ vil Curt følge opp dette. 111 

 112 

 113 

Det voteres over om Velferdstinget kan få talerett på møte slik at de kan holde sin 114 
orientering. Det foretas en prøvevotering. Det foretas votering og det er overveldende 115 
flertall.  116 

 117 

VT: Henriette fra VT. Før jul brukte de mye tid på å forberede opplæringsseminar. Vi har 118 
arrangert «jul med nye venner» for dem som ikke kunne reise hjem i jula. Nå er dette 119 
videreført dette til «vårsemester med nye venner» hvor man kan melde seg på og bli spleiset 120 
med nye venner. Hatt møte med kommunen om budsjettet og vært på møter i forbindelse 121 
med krisepakken.  122 

Valgkomiteen: Solveig orienterer på vegne av VK. Siden sist har vi hatt noen møter og deltatt 123 
på vinterseminaret. Vi har ordnet framdriftsplan for april og mai og laget plan for det som 124 
må gjøres. Vi ser fram til å prate mer med SP og ta gjerne kontakt om det er noe dere lurer 125 
på. 126 

SFR: Thomas er leder for SFR LUI og orienterer. Har jobbet med status for eksamen våren 127 
2021. Man tenker at dette bør være avklart før påske. Enkelte av de skriftlige blir trolig 128 
digitalt, muntlige er man usikker på og praktiske ser man på alternativet om å gjennomføre 129 
utendørs. Har vært i kontakt med praksisadministrasjonen hvor det har kommet en del ulike 130 
endringer. Det er ønskelig å gjennomføre praksis mest mulig ordinært, altså fysisk, men det 131 
er noe som blir digitalt. Tirsdag 16. feb. blir det opplæringskveld for nye studenter. Leder av 132 
AU legger til at det jobbes for gode løsninger for å komme gjennom studieåret ved alle 133 
fakulteter. 134 

 135 

       Vedtak: 136 

• Sakene tas til orientering. 137 
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f) Ettergodkjenning av høringssvar, valg og oppnevninger 138 

Vedtak: 139 

• Valg, oppnevninger og høringssvar foretatt av Arbeidsutvalget 140 
godkjennes.  141 

 142 

Resolusjon om studentøkonomi 143 

Psak 01/21     144 
     145 

Leder innleder saken. Vi har ingen politikk på dette, men mtp den situasjonen vi er i nå så 146 
trenger vi det. Det ble stilt spørsmål om hvorfor NSO og VT ikke er med på resolusjonen. 147 
Leder oppklarer at den er lokalt for å kunne ha hjemmel i egen politikk for å kunne ha noe å 148 
jobbe ut ifra. Det var en mangel på slik politikk hos oss.  149 

Solveig tegner seg til innlegg: synes det er en resolusjon man absolutt bør stemme gjennom. 150 
Det er på høy tid at vi får disse rettighetene og vi bør ha politikk på dette.  151 

Karl Magnus tegner seg til innlegg: Dersom det skal være på lik linje med andre 152 
skattebetalere så er inntektsgrensen så høy at mange studenter vil falle gjennom.  153 

Karl Magnus fremmer fem ulike endringsforslag til linje 409 (i forslagsdok står dette som 154 
pnkt 15, her er det for ordensskyld delt inn i 15 a,b,c,d,e).  155 

 156 

Forslag 15 a - vedtatt 157 

Forslagsstiller (navn): Karl Magnus Nikolai C D Nyeng 158 

Sidetall: ikke oppgitt 159 

Linjenummer: 409 160 

Typeforslag: endring  161 

Opprinnelig tekst: Studentane skal bli innlemma i dagpengeordninga på lik linje med andre 162 
skattebetalande innbyggjarar 163 

Endring og begrunnelse: Fjerne nåværende punkt, da på lik linje med andre innebærer å ha 164 
tjent xx antall kroner for å få rett til dagpenger. Dette utelukker mange deltidsansatte 165 

Ny tekst: Studenter som blir permittert eller oppsagt grunnet regionale eller 166 
landsomfattende kriser, skal inkluderes i dagpengeordningen.  167 

 168 

Forslag 15b – falt  169 
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Forslagsstiller (navn): Karl Magnus Nikolai C D Nyeng 170 

Sidetall: ikke oppgitt 171 

Linjenummer: 409 172 

Typeforslag: endring  173 

Opprinnelig tekst: Studentane skal bli innlemma i dagpengeordninga på lik linje med andre 174 
skattebetalande innbyggjarar 175 

Endring og begrunnelse: Fjerne nåværende punkt, da på lik linje med andre innebærer å ha 176 
tjent xx antall kroner for å få rett til dagpenger. Dette utelukker mange deltidsansatte 177 

Ny tekst: Studenter som blir permittert eller oppsagt og som selv ikke er skyld i det, skal 178 
inkluderes i dagpengeordningen.  179 

 180 

Forslag 15c - vedtatt 181 

Forslagsstiller (navn): Karl Magnus Nikolai C D Nyeng 182 

Sidetall: ikke oppgitt 183 

Linjenummer: 409 184 

Typeforslag: endring  185 

Opprinnelig tekst: Studentane skal bli innlemma i dagpengeordninga på lik linje med andre 186 
skattebetalande innbyggjarar 187 

Endring og begrunnelse: Fjerne nåværende punkt, da på lik linje med andre innebærer å ha 188 
tjent xx antall kroner for å få rett til dagpenger. Dette utelukker mange deltidsansatte 189 

Ny tekst: For studenter som studerer mer enn 50% skal minstekravet i inntektsgrunnlaget 190 
som dagpenger regnes ut fra fjernes eller reduseres kraftig 191 

 192 

Forslag 15d – falt 193 

Forslagsstiller (navn): Karl Magnus Nikolai C D Nyeng 194 

Sidetall: ikke oppgitt 195 

Linjenummer: 409 196 

Typeforslag: endring  197 

Opprinnelig tekst: Studentane skal bli innlemma i dagpengeordninga på lik linje med andre 198 
skattebetalande innbyggjarar 199 

Endring og begrunnelse: Fjerne nåværende punkt, da på lik linje med andre innebærer å ha 200 
tjent xx antall kroner for å få rett til dagpenger. Dette utelukker mange deltidsansatte 201 



 

 

7 

 

Ny tekst: For fulltidsstudenter skal minstekravet i inntektsgrunnlaget som dagpenger regnes 202 
ut fra fjernes eller reduseres kraftig 203 

 204 

Forslag 15e – falt  205 

Forslagsstiller (navn): Karl Magnus Nikolai C D Nyeng 206 

Sidetall: ikke oppgitt 207 

Linjenummer: 409 208 

Typeforslag: endring  209 

Opprinnelig tekst: Studentane skal bli innlemma i dagpengeordninga på lik linje med andre 210 
skattebetalande innbyggjarar 211 

Endring og begrunnelse: Fjerne nåværende punkt, da på lik linje med andre innebærer å ha 212 
tjent xx antall kroner for å få rett til dagpenger. Dette utelukker mange deltidsansatte 213 

Ny tekst: For studenter skal minstekravet i inntektsgrunnlaget som dagpenger regnes ut fra 214 
fjernes eller reduseres kraftig. 215 

 216 

For å oppsummere: etter avstemming om de ulike forslagene er de endelige forslagene til ny 217 
tekst: Studenter som blir permittert eller oppsagt grunnet regionale eller landsomfattende 218 
kriser, skal inkluderes i dagpengeordningen. For studenter som studerer mer enn 50% skal 219 
minstekravet i inntektsgrunnlaget som dagpenger regnes ut fra fjernes eller reduseres 220 
kraftig. 221 

 222 

Vedtak: 223 

• SP vedtar – Studentene må inn i dagpengeordningen – med endringsforslagene 224 
ovenfor 225 

• AU får redaksjonell fullmakt 226 

 227 

Høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet 228 

Psak 02/21       229 
 230 
Nestleder innleder saken. Dersom noen har endringsforslag bør de være ferdig skrevet for å 231 
få det godkjent nå, hvis ikke må det tas til ettergodkjennes ved neste parlamentsmøte. I 232 
utgangspunktet var to tur-retur reiser en forenkling av datidens system.  233 

 234 
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Forslag 3 – vedtatt  235 

Forslagsstiller (navn): Thomas Finnøy Trouiller og Eskil Uggen 236 

Sidetall: 40 237 

Linjenummer: 557 238 

Type forslag: tilleggsforslag 239 

Ny tekst: Be departementet gjøre om høringsinstansen 'Høgskolen i Oslo og Akershus' til 240 
'OsloMet - Storybyuniversitetet' 241 

 242 

Forslag 14 – vedtatt 243 

Forslagstiller (navn): Eskil Uggen 244 

Sidetall: 40 245 

Linjenummer: 558 246 

Type forslag: tilleggsforslag 247 

Endring og begrunnelse: I beregning av hvor mange studiepoeng man maksimalt kan bruke 248 
hvert år (ikke bli straffet for å ta mer enn en fulltidsstudent) sier høringsnotatet følgende: 249 
"De som tar mer enn 60 studiepoeng eller tilsvarende i løpet av et studieår, vil ikke få lån og 250 
stipend i færre semestre enn de som tar 60 studiepoeng eller tilsvarende." Dette kan 251 
medføre at studenter i fulltid eller, deltid eller etterutdanning kan bruke opp til et helt års 252 
studielån og stipend om de tar mer enn 30 studiepoeng på et semester. 253 

Ny tekst: Departementet endrer ordlyden om studieår for beregningsmetode (kapittel 5, 254 
side 7, avsnitt 2) fra 60 studiepoeng per studieår til 30 studiepoeng per semester. Dette for å 255 
unngå at man straffer de som tar mer enn 30 studiepoeng på et enkelt semester. 256 

 257 

Forslag 16 – vedtatt 258 

Forslagstiller (navn): Rolf Martin Aspenes 259 

Sidetall: 37 260 

Line: 455 261 

Type endringsforslag: tilleggsforslag 262 

Endring og begrunnelse: Viktig å godkjenne høringsuttalelsen før den sendes til 263 
departementet. 264 

Ny tekst: Studentparlamentet vedtar høringsuttalelsen med de endringer som fremkommer 265 
på møtet. 266 

 267 
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 268 

Vedtak: 269 

• SP sender høringsuttalelsen til Kunnskapsdepartementet 270 

• SP godkjenner høringsuttalelsen med endringsforslagene ovenfor 271 

• AU får redaksjonell fullmakt 272 

Møteplan for våresemester 2021  273 

Psak 03/21      274 
    275 

Elsa innleder saken.  Valgmøte er foreslått 8. mai er den siste mulige datoen før fristen 10. 276 
mai som er diktert av valgreglementet. Møteplanen er laget mtp å spre datoene best mulig. 277 
Vi vet at siste møte kommer i eksamenstid, men det vil det alltid gjøre for noen. Vi har 278 
plassert det denne datoen for at det ikke skal komme rett opp i møtet med VK. Grunnen til 279 
det ikke er foreslått møter i april er fordi påsken tar store deler av april. 280 

 281 

Solveig ønsker å stryke sitt endringsforslag nr 12.  282 

Dafne fremmer endringsforslag 1 om at 31. mai endres til 6. april.  283 

Det voteres over forslaget: 4 stemmer for, forslaget er falt. 284 

Det voteres over møteplanen slik den foreligger i sakspapirene: 21 stemmer for og 285 
møteplanen vedtas. 286 

 287 

Vedtak: 288 

• Studentparlamentet vedtar møteplan for vårsemester 2021 289 
 290 
Møteplan:  291 

o Tirsdag 2. februar, klokken 17.00-22.00 292 
o Tirsdag 9. mars, klokken 17.00-22.00 293 
o Lørdag 8. mai, klokken 11.00-17.00 (valgmøte) 294 
o Mandag 31. mai, klokken 17.00-22.00 295 

 296 

 297 

Valg av delegater til Landsmøte for NSO 298 

PSak 04/21 299 
 300 
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Elsa innleder. Vi må velge delegater til landsmøtet i slutten av april. Vi skal velge 13 301 
delegater og 13 varaer. Det vil også velges en delegasjonsleder. Landsmøtet vil gjennomføres 302 
digitalt. Vi håper det vil være mulig å samle vår delegasjon på OsloMet. Vi skal gjennomføre 303 
saken nesten slik det står i sakspapirene, men vi skal velge 13 delegater og delegasjonsleder 304 
for seg. Delegasjonsleder er tradisjonelt en fra AU. Det vil være hensiktsmessig å velge en 305 
delegat og det vil være hensiktsmessig at denne er fra AU ettersom det befatter mye arbeid. 306 
Det vil være formøter før LM. For å delta på dette får man fritak fra praksis og man legger 307 
formøtene til kveldstid. Datoene for formøtene er også tentative og er mulige å endre. Når 308 
det gjelder fritak fra praksis er det store variasjoner innenfor de ulike studieløpene, men 309 
noen må ta praksis igjen. NSO LM diskuterer hva hele student-Norge skal mene og det kan 310 
være alt fra tilrettelegging til om man skal ha 4-krav i matte for opptak til lærerstudiet. 311 
Formøtene vil vare ca 90-120 minutter og man bruker tiden til å diskutere sakspapirene til 312 
LM og forbereder seg til LM i fellesskap.  313 
 314 
Datoer for SP OsloMets egne formøter er:  315 

• 3. mars 316 

• 17. mars 317 

• 31. mars 318 

• 21. april 319 
 320 
Det ble åpnet for oppklarende spørsmål.  321 
 322 
Landsmøtet er gøy å delta på og det er som en gøy nerdefest. Usikkert om man utvikler seg 323 
som menneske ved å stille som delegat, men ved å delta utvikler man seg garantert som 324 
menneske. Man får mulighet til å diskutere saker som angår oss alle med egen og andre 325 
delegasjoner.  326 
 327 
Så ble det åpnet for kandidater. De som stilte til valg var:  328 
Marie Knutsen Bruntveit, Mats Ugland, Solveig Frantzen Fosse, Rolf Martin Aspenes, Thomas 329 
Finnøy Trouiller, Muhammad-Qasim Bajwa, Karl Magnus Nikolai Coronus D Nyeng, Vilde 330 
Veronika Haukeland, Anna Rebekka Rommetvedt Løvmo, Henriette Bøe, Lovise Meyer, 331 
Mikkel Frydenlund Sibe. 332 
 333 
Disse ble valgt ved akklamasjon.  334 
 335 
Det ble åpnet for å stille som delegasjonsleder: 336 
Marie Knutsen Bruntveit stiller til valg. Marie ble valgt ved akklamasjon.  337 
 338 
Det ble åpnet for å stille som vara:  339 
Ingen stilte som varakandidater.  340 

 341 
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Vedtak: 342 

• Studentparlamentet valgte 12 av 13 delegater til LMNSO: Marie Knutsen Bruntveit, 343 
Mats Ugland, Solveig Frantzen Fosse, Rolf Martin Aspenes, Thomas Finnøy Trouiller, 344 
Muhammad-Qasim Bajwa, Karl Magnus Nikolai Coronus D Nyeng, Vilde Veronika 345 
Haukeland, Anna Rebekka Rommetvedt Løvmo, Henriette Bøe, Lovise Meyer, Mikkel 346 
Frydenlund Sibe  347 

• SP valgte Marie Knutsen Bruntveit delegasjonsleder blant de 12 delegatene 348 

• Studentparlamentet gir AU fullmakt til supplering den siste faste plassen.  349 
 350 

 351 

Kvalitet i undervisning  352 

PSak 05/21 353 

 354 

Vilde innleder saken. Anbefaler særlig nye å ta ordet.  355 

Debatt åpnes. 356 

 357 

Innlegg fra Åse: viktig debatt. Viljen fra forelesere til å legge ut mer PP, mer digitale opptak, 358 
osv kommer stadig opp. Vi må fortsette å jobbe med dette som en sak slik at det kanskje kan 359 
bli en virkelighet en dag.  360 

Innlegg fra Åsne: Jeg synes noen forelesere prøver egentlig ikke å gjøre noe. Det er ønsker 361 
om mer enn bare sitater og print screen på PP. Hvorfor må ikke forelesere ta PPU? 362 

Innlegg fra Mats: jeg begynner å bli lei av forelesere som ikke styrer med teknisk knot. De 363 
burde være bedre forberedt og gjerne dra på kompetansehevingskurs. Vi burde kunne 364 
forvente mer av forelserne våre.  365 

Innlegg fra Karl Magnus: Jeg slenger meg på det Mats sier om tekniske problemer. Det 366 
svekker motivasjonen. Når man klager får man beskjed om at tekniske problemer må vi bare 367 
venne oss til. Man får heller ikke mulighet til å stille spørsmål slik som ved fysisk 368 
undervisning ettersom flere forelesere ikke følger med på chatten. Vi får ikke annledning til å 369 
unmute oss selv. De burde hatt bedre utstyr som fungerer bedre, mtp kamera og mikrofon. 370 
Det tas pauser fra forelesning i hytt og pine, noen kjører også uten pause.  371 

Replikk fra Dafne: er det krav om forelesere må svar på spørsmål? Det burde være en del av 372 
jobben deres. 373 

Karl Magnus svarer: noen forelesere gir mulighet for svar, men det er ulik praksis. Man kan 374 
jo alltids sende spørsmål på e-post i etterkant, men ikke alle svarer. Det mangler struktur.  375 

Innlegg fra Celine: Jeg tenker mer på det sosiale med undervisningen. Det blir ikke like 376 
sosiale pauser i zoom. Det blir ofte bare helt stille i pausene.  377 
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Innlegg fra Henriette: Min klasse begynte med dette med nettundervisning. Jeg opplever at 378 
det er lite forståelse. Man har mye konflikter i klassen rundt hvordan man skal stille 379 
spørsmål og slikt. Man trenger flere sosiale steder for klassene der de kan lufte slike saker. 380 
Jeg som tillitsvalgt prøver, men det er vanskelig. Særlig er dette viktig for nye klasser. 381 

Innlegg fra Amalie: Jeg tenker vi burde begynne å sette krav til lærerne og veilederne. Vi får 382 
aldri vite ordentlig hvilke muligheter som finnes. Vi burde få påvirke mer hva som skjer. 383 

Innlegg fra Thea: Mye tid går bort til surr som går utover pausene våre. Vi har lærere som 384 
ikke vet at vi har rett på pauser og vi kan ende med å sitte over tiden. Det handler kanskje 385 
også om den digitale kompetansen. Lærerne trenger mer kursing. Når det gjelder Canvas har 386 
veldig mange forelesere begrensede evner i Canvas, det er veldig forvirrende. Jeg tror vi skal 387 
ha rett på avsatt tid til at tillitsvalgte skal få snakkes. 388 

Det endres taletid fra 3 minutter til to minutter ved innlegg og 30 sekunder for replikk med 389 
hensyn til tiden.  390 

Innlegg fra Sharanna: Foreleserne burde være mer inspirerende for studenter. Det er særlig 391 
viktig nå under korona. De må jobbe med hvordan å holde engasjementet. 392 

Innlegg fra Eskil: Jeg stiller meg bak veldig mye av det som er sagt. Det jeg blir litt bekymra 393 
over er den overordne diskusjonen på leder nivå om hvor spennende det er med digital 394 
undervisning. Jeg vil si at det skal mye til for at den digitale kompetansen kan matche det 395 
man får med fysisk undervisning. 396 

Innlegg fra Hasan: Jeg er klassetillitsvalgt og nesten halvparten ga meg fullmakt til å si at 397 
OsloMet gir for dårlig informasjon. Det er lite folk som bruker munnbind og antibac, men vi 398 
må likevel møte opp.  399 

Innlegg fra Thomas: Jeg synes det som tas opp med PPU er interessant. Kanskje ikke som et 400 
krav, men man ser størst læringsutbytte fra de som har pedagogisk kompetanse. Det å pushe 401 
pedagogisk kompetanse på forelesere er viktig. En artikkel postet i Khrono 24 januar av en 402 
underviser på NHH tar opp gode punkter for hva som er god digital undervisning. Disse 403 
punktene er gode. 404 

Innlegg Karl Magnus: Vi mangler det sosiale mellom timene, men også mye av den faglige 405 
praten vi har i og mellom timene. Likevel forventes en lik progresjon som om det var fysisk 406 
selv om vi mister mye. De kan utforske gode videoforelesninger. Det er dumt at forelesere 407 
bruker mentimeter for å evaluere emnet og det blir gjort i plenum slik at man kanskje ikke 408 
tørr å si hva vi mener. 409 

Innlegg fra Hussain: digital undervisning til KKK, det er et så praktisk fag at det blir umulig å 410 
ha på en digital plattform.  411 

Innlegg fra Vilde: Takk til alle som har deltatt med innlegg. Det er et komplisert problem som 412 
krever en komplisert løsning. Vi må være åpne for å prøve ut ting. Både vi og foreleserne må 413 
ha takhøyde for at noe kan være godt og noe kan være dårlig. Men nå har vi hatt et år med 414 
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dårlig. Foreleserne mangler digital kompetanse. Hva tenker dere om å bruke lønnede 415 
student assistenter som kan være med på det tekniske for å hjelpe med den ekstra 416 
belastningen det er for foreleserne. 417 

Replikk fra Henriette: assistenter i timen kunne fungert meget godt. Det handler mye om 418 
dette med at noen ikke ønsker å ødelegge flyten med å stille spørsmål, da slipper man dette.  419 

Innlegg fra Anna Rebekka: Jeg sitter i universitetsstyret og hører om bekymringer om 420 
digitaliseringer. Jeg vil anbefale dere som har store problemer med at foreleserne har 421 
skammelig dårlig digital kompetanse å ta kontakt med emneansvarlig. Dersom ikke 422 
foreleserne ønsker å ta tak i det, må man gå oppover i systemet. Alle nyansettelser i 423 
høgskolesektoren har nå krav om pedagogisk kompetanse. Dette vil vi se etter hvert.  424 

Innlegg fra Mikkel: skjermen til referenten frøs her og det er dessverre derfor ikke referert 425 
hva Mikkel sa. 426 

Innlegg fra Thea: vi får hørt at kamerabruk har med danning å gjøre og det er litt uggent. Fint 427 
om vi får retningslinjer for dette. Veldig for student assistenter. Husk at foreleserne gjør også 428 
mye bra. Det er ikke bare lett for de heller i denne situasjonen. Ville bare minne om det. 429 

Replikk fra Vilde: på hasteallmøte kom det opp flere saker om kamerabruk. 430 
Personvernombudet har sagt at det er ikke påbudt og ikke forbudt. Vi jobber med saken.  431 

 432 

Revidering av Handlingsplan 2020/2021  433 

Psak 06/21 434 

 435 

Ettersom vi ligger bak tidskjema foreslås det at man går gjennom halve saken nå og foretar 436 
voteringen på neste møte. 437 

Det voteres: 0 stemmer for 438 

Det foreslås at saken utsettes til neste Parlamentsmøte 439 

Det voteres: 24 stemmer for  440 

 441 

Det vedtas at Handlingsplanen utsettes til neste møte 442 

 443 

Vedtak: 444 
• Psak 06/21 utsettes til neste Parlamentsmøte 445 

 446 
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Eventuelt og møtekritikk:  447 

 448 
Leder informerer: OsloMet skal utvikle nye emner, signaturemner, som er spesifikke for 449 
OsloMet. Det handler om bærekraft, urbanisering og mangfold. Vi mangler en til arbeidsgruppa 450 
for urbanisering. Det er snakk om et møte der du får mulighet til å ha innflytelse på et framtidig 451 
emne. Send meg en melding på facebook eller e-post om det er interesse eller spørsmål for det.  452 
 453 
Møtekritikk:  454 
 455 
Innlegg fra Mats: takk for møtet. Jeg vil gjerne kommentere på gavekortet vi fikk, så jeg satt 456 
veldig pris på, men vi fikk ikke lov å bestille for under 150 og få levering. Refusjonsordning hadde 457 
kanskje vært greiere. 458 
Innlegg fra Sven: forsamlingen kunne kanskje vært bedre forberedt slik at vi brukte mindre tid på 459 
gjennomgangen som kunne vært kjent.  460 
Innlegg fra Karl Magnus: Vil skryte av møtelederne for god flyt og takk for en fin kveld 461 
Innlegg fra Åse: veldig bra med Foodora, liker det bedre enn refusjon, synes dette var enklere. 462 
Tips til resolusjonen, skulle gjerne sett mer sammarbeid med andre institutsjoner 463 
Innlegg fra Ola: takk for formidabel ordstyring og gode sakspapirer, jeg tar dette med meg 464 
videre. 465 
Innlegg fra Eskil: Jeg tror vi hadde spart tid på å ha en smoothere system enn participants. Veldig 466 
kjekt å se så mange nye.  467 
Innlegg fra Solveig: takk for et godt møte. Jeg slenger meg på det Eskil sier. I tillegg til at vi er 468 
kjent for å ha et godt samspill er vi også godt kjent for å ha god orden og struktur. Dette kommer 469 
etter hvert og faller på plass. Det blir veldig bra! 470 
Innlegg fra Thomas: takk for et godt møte og god ordstyring. Sprek løsning fra KK. 471 
Innlegg fra Mohammed: big thanks for the transcription that made it possible for me to 472 
participate. 473 
Innlegg fra Celine: takk for møte, kjekt å se alle. Det var første møtet mitt og fint å starte året 474 
slik. Jeg ser fram til de neste. 475 
Innlegg fra Vilde VT: Dette var første gang jeg satt ved ordstyrerbordet. Det var første møte for 476 
flere av dere og det merkes jo litt, men dere var tålmodige og det er viktig. Det virker absolutt 477 
som om den gode møtekulturen vil fortsette framover. Møt gjerne til konseptet pils og snakk om 478 
dette med tegning osv. Lag gjerne endringsforslag etter å ha lest sakspapirene sammen. 479 
Innlegg fra Marius: takker for møtet og oppfordrer til å ha workshops for endringsforslag. Delta 480 
gjerne på formøter.  481 
Innlegg fra Thea: kan man ta formøter dagen før? 482 
Innlegg fra Vilde: takk for møte, det er hyggelig å se dere i firkanta bokser. Hyggelig at så mange 483 
tar til ordet. Takk for innspill i diskusjonen.  484 
Innlegg fra Elsa: takk for godt møte, beklager at vi av og til roter litt med sakspapirer. Takk for 485 
tålmodigheten med dette. Minner om at det er lurt å lese sakspapirene i god tid. Takk for godt 486 
møte. 487 



 

 

15 

 

Innlegg fra Rolf Martin: takk for at dere er så tålmodige med oss i AU. Jeg lover å sende ut 488 
innkallelser til formøte i bedre tid neste gang. Skal også invitere til møtepils på dischord.  489 
Innlegg fra Marie: tusen takk for møte, det har vært så gøy å se så mange som har vært på 490 
talerstolen. Veldig mange nye har deltatt i følge statistikken og det er kjempefint! Vi håper dere 491 
en dag klarer å overta Eskils førsteplass en gang.  492 
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