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Campus 
Det skal gjøres større endringer ved OsloMet sine campuser det kommende året. Vi 

mener at OsloMet gjennom denne prosessen skal ende opp med to fullverdige campus i 

Pilestredet og på Romerike. OsloMet må sørge for at det blir en bred oppslutning rundt 

utfallet av prosessen. Vi ønsker ikke at studentene skal miste sine arbeidsplasser eller 

sine tjenestetilbud.  

 

Studentparlamentet skal: 

- Arbeide for at studentarealene skånes for arealkutt. 
- Arbeide for at studentdemokratiet på alle nivå får mulighet til å uttale seg om 

campus Romerike.  
- Arbeide for at studentstøttetjenestene til faste tider er fysisk til stede på campus 

Kjeller. 
- Revidere politisk dokument om campusstrategi.  
- Utrede mulighetene for at biblioteket eller annen relevant aktør kan ta over 

pensumsalget på campus.  
- Arbeide for at Annas Spiseri blir omprofilert til SiO sitt «Union»-konsept, med mål 

om lengre åpningstider og mer aktivitet i Studenthuset. 
- Arbeide for at studentvelferdstilbudet på campus Kjeller ikke avvikles men heller 

styrkes frem mot utflytting.  
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Studentdemokrati og studentfrivillighet  
OsloMet har et ansvar for å legge til rette for studentdemokratiet og studentfrivilligheten. 

Framover må OsloMet gjøre det lettere å få informasjon om sine tillitsvalgte og 

tillitsvalgtrollen. Studentparlamentet skal være lett å komme i kontakt med og alle skal 

føle seg velkomne og inkludert. Etter ett fullt studieår med pandemi må vi sørge for at 

studentfrivilligheten kommer seg tilbake.  

 

Studentparlamentet skal: 

- Arbeide for å redusere frafall fra Studentparlamentet, som ikke skyldes verv eller 
endte studier.  

- Arbeide for at et nytt registreringssystem for tillitsvalgte blir prioritert i 
implementeringen av ny tjenesteplattform. 

- Arbeide for at Studentparlamentet skal bli mer synlige for studenter.  
- Arbeide for at informasjon om tillitsvalgtrollen er en del av emne for nye 

studenter.  
- Utarbeide retningslinjer for trygg organisasjon etter inspirasjon fra NSO.  
- Arbeide for at studentfrivilligheten aktiviteter blir mer synlige i Studenthuset.  
- Arbeide for å synliggjøre Velferdstinget i Oslo og Akershus og NSO for oslomets 

studentmasse, da spesielt blant de tillitsvalgte. 
 
 

Psykisk helse 
Tallene etter den ekstraordinære SHoT-undersøkelsen er nedslående. Vi mener at 

OsloMet må ta tallene på alvor og arbeide for at studentene får det bedre. Dette er 

likevel ikke en oppgave som faller på OsloMet alene. SiO er studentenes samskipnad og 

har et ekstra ansvar for å ha et tilstrekkelig helsetilbud, som er synlig for studentene. Vi 

mener at dette ikke er tiden for å kutte i de psykososiale tilbudene. 

 

Studentparlamentet skal: 

- Arbeide for at studentenes lavterskeltilbud blir synligere. 
- Arbeide for at de psykososiale tilbudene under koronapandemien blir videreført 

etter 2021. 
- Arbeide for at OsloMet iverksetter tiltak for å minske ensomhetsgraden blant 

studentene.  
- Utrede mulighetene for å styrke helsetilbudet til SiO.  
- Arbeide for at OsloMet iverksetter en kartlegging av hvilke lavterskel tjenester 

innenfor psykisk helse som er mest etterspurt og hvordan få studenter til å aktivt 
bruke tjenestene.  
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Tverrfaglighet 
OsloMet er et profesjonsuniversitet, hvor studenter etter endt utdanning skal samhandle 

på tvers av studieretningene de følger i dag. Studentparlamentet ønsker derfor at 

OsloMet i større grad legger opp til tverrfaglig emner mellom studieprogram og fakultet. 

OsloMet må også tenke på tverrfaglighet når den faglige sammensetningen i Pilestredet 

og på Romerike fastsettes. 

 

Studentparlamentet skal: 

- Arbeide for at studentene får tilbud om mer tverrfaglig undervisning i de 
studieretningene hvor det er naturlig.  

- Arbeide for at det legges til rette for tverrfaglige møteplasser utenfor 
undervisning.  

- Arbeide for at den faglige sammensetningen i Pilestredet og på Romerike er 
basert på muligheten til tverrfaglig samarbeid.  

 
 

Bærekraft 
OsloMet har de senere årene gjort endringer for å få ned utslippene og gjøre 

institusjonen mer bærekraftig. Studenter engasjerer seg i klimasaken og bærekraft, og 

bør få muligheten til å kommen med sine innspill til hvordan OsloMet skal bli mer 

bærekraftig. Alle skal få bestemme over egen hverdag og hvordan de selv forholder seg 

til bærekraftspørsmålet. I arbeidet med å få studenter til å velge de bærekraftige 

alternativene, bør OsloMet og SiO premiere bærekraftige valg. 

 

Studentparlamentet skal: 

- Arbeide for at flere studenter får muligheten til å påvirke bærekraftsarbeidet på 
OsloMet. 

- Arbeide for at det skal være billigere å velge kortreist og plantebasert mat. 
- Arbeide for mer opplysning i forbindelse med resirkulering på Campus.  
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Forskning og utvikling 
Forskning og utvikling er en viktig del av OsloMet sitt daglige virke. Vi mener at 

studentene må inkluderes i forskning og utviklingsarbeidet ved institusjonen. OsloMet må 

derfor på en bedre måte enn i dag opplyse studentene om OsloMet sitt forskningsarbeid, 

og hvordan de kan ta del i det.  

 

Studentparlamentet skal: 

- Revidere politisk dokument om forskning og utvikling. 
- Ha en panelsamtale rundt studentaktiv forskning og hvordan inkludere studenter i 

forskning. 
- Ha arrangement om OsloMet sine forskningssatsninger. 


