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Referat møte 6 i Studentparlamentet OsloMet  5 

19.10.2021 6 

Tilstede: HV: Hasan, Martin, Karl Magnus, Nora, Henriette, Lovise. LUI: Mikkel, Thomas, 7 
Thea. TKD: Celine, Amalie, Sebastian, Mats. SAM: Corina  8 

Konstituering 9 

PSak 00/21 a, b, c, d og e 10 

a) Valg av ordstyrer, referent og tellekorps  11 

Vedtak: 12 

• Anna Rebekka Løvmo og Marius Toresen velges til ordstyrere  13 

• Jannicke Døvre velges til referent 14 

• KK velges til tellekorps 15 

b) Godkjenning av innkalling og saksliste 16 

Vedtak: 17 

• Innkalling og saksliste godkjennes. 18 

c) Godkjenning av protokoll fra siste møte 19 

Vedtak: 20 

• Protokoll fra sist møte godkjennes med de endringer som fremkommer i 21 
møtet 22 

d) Orienteringssaker 23 

Orienteringer fra: 24 

AU: Siden sakspapirene ble sendt ut har de hatt aksjon for økt studiestøtte med 25 
en del andre studentorganisasjoner i Oslo. De har hatt høstseminar og hatt møte 26 
med ledelsen. Sammen med ledelsen ser de på hvordan man kan få foreningene 27 
tilbake etter pandemien. Det er valg, så de har stått mye på stand og hengt opp 28 
Dassaviser. De har også satt ut bordreklame for valget. Leder har jobbet med 29 
ansettelse av ny rektor og er på RLM seminar. Nestleder har vært på møte i DGS 30 
og studentrådsmøter. Læringsmiljøansvarlig har jobbet med samlokalisering av 31 
bibliotek, bærekraftsuken og tildelingsmøte i VT. Fagpolitisk ansvarlig har vært i 32 
møte med SVA og deltatt i lørdagsrådet live.  33 

Universitetsstyret: Det har vært et møte i US hvor de godkjente en paraplymaster 34 
i sykepleie og prosessen for ansettelse av rektor. Neste uke er det nytt møte hvor 35 
mange mastere skal godkjennes og det skal snakkes om langtidsplan, budsjett og 36 
campus Romerike.  37 

Rektoratet: Rektor orienterte. Veldig fint å være her. SiO og Oslo kommune har 38 
søkt om midler til psykologtjenester, så nå er OsloMet i dialog med de for å få 39 
psykolog på campus tre ganger i uken. De jobber også med å få det til på Kjeller, 40 
men det er noen utfordringer med finansieringen fra Oslo. Dette jobbes det 41 
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videre med. Det er også snart styreseminar, hvor hele dagen går til campus 42 
Romerike.  43 

Velferdstinget: Siden sist har de hatt et tildelingsmøte og det gikk relativt raskt. 44 
Det har kommet flere søknader om aktivitetsmidler, der begynner det å nærme 45 
seg tomt.  46 

Valgkomiteen: Thomas orienterte. Siden forrige møte har det ikke skjedd så mye, 47 
men de skal ha et møte i morgen hvor vårens aktiviteter blir planlagt. På neste SP 48 
møte skal vi velge to representanter til kontrollkomiteen. Så om noen ikke skal 49 
stille til SP neste kalenderår burde de vurdere å stille til KK. Ellers er alle i VK 50 
tilgjengelige og åpne for samtaler. Ta tak i oss i pauser, på julebord eller virtuelle 51 
flater om dere lurer på noe om vervene i SP eller AU om. Dere kan også fremme 52 
kandidater til de. VK har taushetsplikt.  53 

SFR LUI: Siden sist har de opprettet studentråd på alle institutt. De har vært i 54 
møte med drift og problemer med Kjeller. Også har de vært i møte med 55 
fakultetet. De spurte om campusprogram, fakultetet ønsker flere innspill fra 56 
studentene, men trenger tips på hvordan de får til det. Har dere ideer kan dere 57 
komme til Mikkel med de. Trafikklærerutdanningen skal bli på Romerike. All 58 
flytting skal informeres om på opptakstidspunktet, så får man ikke det skal man 59 
ikke flytte. Hybridundervisning har man ikke krav på. De ønsket en mal i Canvas 60 
og det er ikke mulig ad det er vedtatt fra høyere hold at «alle blomster skal få 61 
blomstre fritt». De ønsket lavterskeltilbud på Kjeller, men dette kan ikke 62 
fakultetet bidra med nå. Så SFR fortsetter dialogen og er åpne for innspill.  63 

SFR VH: De sendte ut en spørreundersøkelse om campusprogrammet hvor 64 
foreløpig 75% har sagt at de aldri har hørt om campusprogrammet. Svarfristen er 65 
om litt.  66 

       Vedtak: 67 

• Sakene tas til orientering. 68 

e) Ettergodkjenning av høringssvar, valg og oppnevninger 69 

Ettergodkjenning av valg til VT: Amalie Fadler Oppdal og Louise Meyer er valgt til faste 70 
representanter i VT. Det var skrevet feil i innkallingen, det er Louise og ikke Elise.  71 

 72 

Vedtak: 73 

• Valg, oppnevninger og høringssvar foretatt av Arbeidsutvalget 74 
godkjennes.  75 
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  76 

Endelig vedtak campussaken  77 

Psak 35/21   78 

  79 
Leder innledet. Siste styremøte for i år nærmer seg og da skal denne saken vedtas. Derfor 80 
skal vi i dag ta et endelig vedtak. Vurderingen av studiemiljøet vil være best på Lillestrøm 81 
eller Jessheim. Utdanningen skårer høyt andre steder. Forskning og utvikling skårer høyest 82 
på Ahus. Når man ser dette opp mot hverandre og ikke tar hensyn til pris er alternativ A og C 83 
rangert som nummer 2, dårligst ut kommer Jessheim. Når pris kommer med vil alternativ B 84 
fortsatt være best, A vil være rangert som nummer 2 og C som nummer 3 og D som nummer 85 
4. Dere trenger ikke være påvirket av dette, men det er det campusprogrammet mener. I 86 
tillegg har han sendt inn et forslag til endring under vedtak. At vi tar et standpunkt og 87 
vurderer hvor studentene kan leve og så rangerer.  88 
Det kom et ønske om skriftlig valg.  89 
 90 
Om 75% aldri har hørt om campusprogrammet kan man diskutere om det er nok 91 
informasjon om det. LUI har også sagt at om det blir på Ahus vil de kun midlertidig være 92 
tilstede der. Jeg vil fremme Lillestrøm, det er der det allerede er begynt på et 93 
studentsamfunn. Der er det et grunnlag for noe som kan bli bedre og med tanke på reisevei 94 
og et attraktivt campus vil jeg fremme det. Det er Jessheim jeg ser på som det ultimate 95 
alternativet. Det er mye fokus på avstand til Pilestredet og Oslo. Det er ikke nærhet til Oslo 96 
som er det viktigste for å lage et godt utdanningstilbud i Romerike. På Jessheim ser det ut til 97 
å bli en god blanding av utdanningstilbud og et faglig godt alternativ. Forskermiljøet har 98 
kommet med mange innspill til dette og de føler at de vil kunne bli splittet om man er på 99 
Jessheim. Campus Romerike skal oppstå fra et faglig perspektiv. Jessheim virker som en 100 
sterkere pådragsdriver enn Lillestrøm. Jeg vil gjerne ha flere innspill. Jessheim er mye lenger 101 
unna, det handler om det kollektive tilbudet. På Kjeller har man manglet det meste. I 102 
Lillestrøm kan man bygge på noe, mens på Jessheim må man starte på nytt. Vi kan ikke la 103 
parentesen Kjeller har vært hele tiden være avgjørende for nytt campus. Det at Kjeller ikke 104 
har vært prioritert håper vi at ikke blir tilfelle med nytt campus. Lillestrøm ønsker jeg å slå et 105 
slag for, vi har et bør krav om at det er mindre enn 60 minutters reisevei mellom campus. 106 
Lillestrøm er et kollektivt knutepunkt. For en som er på et fakultet som uansett vil være på 107 
Romerike og har mye praksis gjør gode kollektivmuligheter det enkelt å reise til praksis. En 108 
problemstilling som ble tatt opp er hvorvidt studenter som bor i Oslo må flytte seg, LUI sier 109 
at de som går her vil fullføre her. Jeg er for K1, altså HV på Ahus. Som tidligere 110 
sykepleiestudent på Diakonhjemmet, vi hadde campus rett ved siden av et sykehus. Det ga 111 
gode erfaringer fra å kunne gå over på sykehuset og det kom ansatte fra sykehuset ofte på 112 
besøk til skolen. Alternativet med kun HV på Ahus vil kunne være problematisk i forhold til at 113 
det fort blir en satellitt fremfor et campus. Det er gode faglige argumenter for HV og Ahus, 114 
men ved Lillestrøm får man tilknytning til Ahus, men man vil også få samarbeidet med andre. 115 
Det er fint med samarbeid, men man må ikke være der for å samarbeide. Det er flere 116 
alternativer som alle er vurdert som gode alternativer. Jeg foretrekker Jessheim, men 117 
Lillestrøm er nok min nummer to. Det er viktig å nevne at når vi får bygget ut vil vi trenge 118 
lavterskeltilbud og boliger i nærheten. Man må også tenke på studentboligene og de andre 119 
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tilbudene uavhengig av hvilke alternativ som velges. Jeg er personlig usikker på hvor jeg 120 
ender i denne saken. Jeg vurderer Jessheim som muligens det minst dårlige. Dette har et 121 
godt potensiale om det hadde vært en større studentmasse som skulle ut dit. Man trenger 122 
flere for å bygge opp et godt studentmiljø. Det er vanskelig å bestemme seg når man ikke vet 123 
hvilke fag det gjelder. Tidligere rektor ønsker at studentmassen skal økes med 10 000 124 
studenter, det er en voldsom økning, så det nye campuset må ta høyde for det. Man må ha 125 
et tverrfaglig samarbeid for å få et godt studentmiljø og kun med samlingsbaserte studier vil 126 
det være vanskelig. Arealmassen på det ene Ahus alternativet er like stort som i Lillestrøm. 127 
Det er usikkert hvor yrkesfaglærer skal, men det skal ikke inn til Oslo. SFR LUI ser heller ikke 128 
at kjørelærer burde være ved Ahus, så alternativer ses på. Jeg vil stille meg bak forslag 5, 129 
som betyr ikke rangering. Alle forslagene har for få studenter til å bli skikkelig gode 130 
alternativer. Alternativ 1 vil bli for lite og for lite tverrfaglig. Vi burde ikke tenke kun faglig. Vi 131 
må også jobbe for å bygge en kultur der ute. Leder oppfordret til å diskutere hvilke 132 
alternativer man ikke burde gå for. Alternativ en for HV er alene er risikabelt fordi de blir 133 
alene, det kan også bli et campus med en stor overvekt av et kjønn.  134 
 135 
Det er foreslått at Nina og Didrik får talerett. Det ble godkjent. Det er veldig interessant å 136 
høre på innleggene og replikkene. Jeg ønsker å si litt om prosessen. Konseptvalgutredningen 137 
som foreligger er den nest siste versjonen. Diskusjonen dere har her lytter jeg til og tar med 138 
meg. RLM seminaret i dag og i morgen og styrediskusjonene tas også med i prosessen i 139 
tillegg til utredningen. I etterkant av det vil jeg som sekretær for styret jobbe for et forslag til 140 
vedtak som skal fattes i desember. Jeg er en av de som trolig hadde svart at jeg aldri hadde 141 
hørt om dette hvis jeg fikk undersøkelsen for en stund siden. Jeg støtter alternativet på 142 
Lillestrøm. Det med isolert studentmasse, flere studiesteder har en slik sammensetning og 143 
mange har en positiv opplevelse med dette. Mange kjenner ikke så mange utenfor studiet 144 
sitt uansett, så jeg tror ikke dette er bare negativt. Kan vi kalle oss et storbyuniversitet om vi 145 
er på Jessheim, jeg tror ikke så mange studenter vil flytte ut dit. Om rangeringen, hvis vi 146 
rangerer kan det bli sagt at vi ønsker det selv om det er nummer 2. Det å være isolert som 147 
linje, det trives kanskje noen med. På min linje har vi mye kontakt med noen av de andre 148 
linjene, muligheten for å samarbeide med noen som tar noen felles fag med deg er gange 149 
uvurderlig i noen tilfeller. Veldig kult at du sier noe på ditt første møte. Navnet OsloMet 150 
forvirrer mange av oss, men navnet burde ikke diktere samfunnsoppdraget, som etter min 151 
mening er å også ha et desentralisert studietilbud. Jeg ser det du påpeker med samarbeid, 152 
for eksempel på fysioterapi har vi hatt et tverrfaglig prosjekt, som har fungert veldig bra selv 153 
om vi ofte er isolert ellers. Lillestrøm tilbyr et tverrfaglig alternativ. Alternativ 1 er positivt 154 
med tanke på nærhet til sykehuset. Alternativ B kan gi mulighet for mer samarbeid, man blir 155 
ikke de eneste på campus. Alternativ C, studentboliger er det allerede tilrettelagt for, det er 156 
også tilrettelagt for et studentmiljø allerede. Det siste på Jessheim har også et positivt 157 
innslag med forskjellige studentmasser som er der, det blir et samfunn der oppe. Det er 158 
langt til Oslo, men kanskje man ikke trenger det om man er samlet på Jessheim.  159 
 160 
Alternativ A og D synes jeg er minst gunstig. Det er viktig med flere samlet og en tilknytning 161 
til Oslo. Lillestrøm og Jessheim har gode kollektivtilbud. På Lillestrøm er de allerede i gang 162 
med å bygge studentboliger. Ahus eller Lillestrøm tenker jeg er de beste alternativene. Jeg er 163 
uenig i at Jessheim høres ut som et dårligere alternativ. Om man kun ser på det faglige 164 
kanskje, men med tanke på det sosiale høres det ut som Jessheim gleder seg og de kunne 165 
satt i gang en del tiltak for å få et bra studentmiljø der. Det virker det ikke som Lillestrøm 166 
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gjør. Jessheim virker gira, men lokasjon og dårlig kollektiv trekker det litt ned. Isolert 167 
studentmasse, man må se hvorfor folk søker til OsloMet. Det er ofte fordi vi er en stor 168 
institusjon. Det andre er studentstøttetjenester, vi ser på Kjeller at det blir nedprioritert fordi 169 
vi har en for lite studentmasse. Alternativene legger opp til færre studenter enn Kjeller. Så 170 
jeg er redd for at A og D vil være lite gunstige med tanke på studenttilbud. A på grunn av 171 
antallet studenter og D med tanke på nærhet til tilbud i Oslo. Det er vanskelig å vite hvor 172 
mange studenter som vil kunne komme til et slikt campus. Studenter som er samlingsbaserte 173 
er ikke like interessert i å bygge studentliv, så de trenger man ikke telle med når man skal se 174 
på å bygge et studentliv. SAM sier de ikke vil være med, så det må man ha med i 175 
vurderingen. Hvorfor er vurderingen til FoU og utdanning kun to stjerner i Lillestrøm? 176 
OsloMet og navnet storbyuniversitet, metropol har tre ulike betydninger, blant annet senter 177 
for en virksomhet. Så alle forslagene haller innenfor metropolen Oslo. Vi har Oslo lufthavn 178 
rett ved Jessheim. Tverrfaglighet og mer sentral plassering i Lillestrøm sentrum. Man kan 179 
ikke forvente seg like godt samarbeid med Ahus ved en plassering i Lillestrøm. Det virker 180 
fortsatt litt vagt.  181 
 182 
Vedtak:  183 

• Studentparlamentet stiller seg bak alternativene i følgende rekkefølge 184 
• K5 185 
• K2 186 
• K7 187 
• K1 188 

 189 

Revidering av prinsipprogrammet 190 

Psak 36/21  191 

 192 

Nestleder innledet. Prinsipprogrammet skal revideres årlig i henhold til vedtektene.  Dette er 193 
det øverste politiske dokumentet. Det har kommet inn en del forslag. De som har sendt inn 194 
forslag må presentere de på talerstolen. Vi debatterer det kapittelvis. Ordstyrerbordet 195 
oppfordret til å ikke le under innlegg og replikker. Bra det er god stemning, men hold latter i 196 
salen til et minimum. Det ble åpnet til debatt.  197 

Tilleggsforslag side 15, i forhold til bruk av studentassistenter. Dette kan være en fin måte å 198 
bygge samarbeid på tvers av hvilke år du går på studie. Dette er da et nytt punkt.  199 

Linje 487, studentene skal ha mulighet til å fysisk møte sine emneansvarlige og veileder 200 
fysisk. Det blir mer difust hva kontorlokalet er, så jeg ønsker å fjerne kontorlokalene. Jeg vil 201 
ikke ha dette endret, da det er viktig å kunne få veiledning fysisk når du aktivt går inn i 202 
tekstarbeid og sånne ting. Da er det veldig verdifullt å få det fysisk. Jeg får mye mer ut av 203 
fysisk veiledning enn digitalt. Det med fysisk beholdes, det er mer for å fjerne ordet 204 
kontorlokalet.  205 

Tilleggsforslag på at fysisk undervisning er den foretrukne formen for undervisning. Jeg er 206 
redd for at vi begynner å overføre mest mulig på digitale flater. Da får man et ekstra nivå 207 
med støy i undervisningen. Dette er også grunnen til punktet om at digitale hjelpemidler skal 208 
være et supplement. Man kan miste kvalitetssikringen, at studentene forsvinner og 209 
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skikkethetsvurderingen. Studenter med psykisk uhelse er det også vanskeligere å fange opp. 210 
Dialogen som et virkemiddel i undervisningen, denne reduseres mye når det blir digitalt 211 
fremfor fysisk. Forslag om å legge til kun i forslaget. Store deler av min undervisning er 212 
hybrid, det er digital undervisning du også kan se live. Så jeg støtter forslaget.  213 

Linje 538 er et veldig viktig punkt, det er veldig dårlig kommunikasjon mellom skole og 214 
praksisplasser.  215 

Et strykningsforslag og et endringsforslag omhandler punkt F. Slik jeg leser det nå viser den 216 
ikke til en spesiell vurdering. Jeg vil gjerne stryke punktet da det kan være en utfordring å få 217 
tak i nok sensorer. Kanskje man kan få begrunnelse samtidig som resultatet, så slipper man 218 
vente på det.  219 

Forslag om fysisk tilstedeværelse på begge campus. Dette fordi Kjeller har blitt nedprioritert 220 
og vi ønsker en fysisk tilstedeværelse.  221 

Forslag nummer ni har feil nummer, 574 er rett. Jeg skal fremme et forslag på 582, OsloMet 222 
skal samarbeide om tiltak, her mener jeg vi burde ha inn fremtidig vertskommune for 223 
campus Romerike. Forslag 9 er på 574, forskning må ikke være ledende for å være verdifull.  224 

Endringsforslag 585, endre fra heltidsstudenter til alle studenter.  225 

Kontorlokaler kom inn tidligere fordi man ønsker å kunne bare gå innom kontoret for å møte 226 
underviserne. Vi har ikke alltid tilgang til etasjene, dette ønsket man da å bryte. Utfordringen 227 
med velferdsgoder for alle studenter er at noen registrerer seg som studenter kun for å få 228 
godene. Jeg er enig i at deltidsstudentene burde få goder, men vi må fokusere på 229 
heltidsstudenten. Vil du ikke stryke kontorlokaler eller endre det slik at de som ikke har 230 
kontorlokaler innlemmes. Utnyttelse av systemet, det burde stå alle semesterregistrerte 231 
studenter. Vi burde ha fysisk undervisning, men vi burde ha mulighet for hybrid for de som 232 
ikke har mulighet til å møte. For eksempel hvis en student brekker benet og ikke kan komme 233 
på campus. Jeg er ikke imot å stryke kontorlokaler, men det kan være det blir mer 234 
hjemmekontor fremover. Dette med hybridundervisning, slik forslaget er nå er vi ikke imot 235 
det. Tidligere fikk man ikke noe kompensert opplegg og det skaper mye merarbeid. Det vil 236 
komme et forslag med en annen ordlyd når det kommer til kontorlokaler. Det skal ikke 237 
tilrettelegges for alle, men for de som trenger det. Det står at utdannelsen skal være 238 
universelt utformet og vi skal ha lik rett til utdanning, blir ikke dette da ivaretatt da. Hvordan 239 
skal du kunne skille mellom de som er på ferie og de som har brukket benet. Det ivaretas 240 
trolig under de punktene, men det er ikke alle rom som er tilrettelagt for hybrid, kanskje det 241 
kommer et forslag på det også. Det å skille mellom ulike grunner må man se på etter hvert. 242 
På LUI ses det på hvorvidt man kan få til flere hybridrom. Det å møte foreleser er jeg veldig 243 
for at man skal kunne møte fysisk, men det må ikke være på kontoret. Da vil det kunne 244 
komme studenter inn til enhver tid også får de ikke gjort jobben sin. Jeg tror de får mange 245 
spørsmål de bruker mye tid på å besvare, så det er bedre å avtale tid og booke et rom eller 246 
komme på kontoret da. Jeg opprettholder begge forslag så kan SP ta stilling til hva som er 247 
best. Det at studentene spør foreleserne er vel jobben til foreleser. Det er da bedre at de vet 248 
hvor de kan gå. Så jeg er for at kontorene skal være tilgjengelige for studentene. 2.3 F 249 
vurdering, gjelder dette kun bachelor oppgaven eller også andre. Det er kun på bachelor 250 
antas det. Minner om at forslagene som sendes inn skal være overordnede prinsipper ikke 251 
konkret politikk. For eksempel forslaget om hybrid undervisning kan man se på. Det er 252 
jobben til foreleser å svare på spørsmål, men de skal også forberede undervisning og mange 253 
forsker. Det å kreve å kunne møte de fysisk på kontoret er jeg litt imot. Det at en foreleser 254 
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skal være tilgjengelig betyr ikke at man skal kunne gå hele tiden, men gjøre det litt mer 255 
lavterskel å banke på å spørre om de har to minutter. Det stå, skal ha muligheten.  256 

Det ble votert over forslagene.  257 

Forslag 4, Falt 258 

Forslag 5, Falt 259 

Forslag 6, Vedtatt 260 

Forslag 7, Vedtatt 261 

Forslag 8, Vedtatt 262 

Forslag 9, Falt 263 

Forslag 10, Vedtatt 264 

Forslag 11, Vedtatt 265 

Forslag 12, Vedtatt 266 

Forslag 13, Vedtatt 267 

Forslag 14, Falt 268 

 269 

Vedtak:  270 

• SP reviderer og vedtar Prinsipprogrammet med de endringer som 271 
framkommer på møtet.   272 

• AU får mulighet til å gjøre redaksjonelle endringer.   273 

  274 

Valg til Velferdstinget  275 

 276 

Psak 37/21   277 

   278 
Fagpolitisk ansvarlig innledet. Det velges representanter til kalenderår. Det ble åpnet for 279 
spørsmål. Kan de som er avgangsstudenter stille? Hva skjer med de som flytter til 280 
sommeren? Hva gjør VT? 281 
De skal jobbe for velferdstilbud. De jobber for studentboliger i Oslo og Kjeller. De jobber 282 
også med for eksempel bysykler. Du kan stille selv om du bare har et semester igjen av din 283 
grad. Dersom du ikke kan fortsette etter sommeren vil vi supplere til den plassen.  284 
Følgende stilte til Velferdstinget: 285 
Elsa Kuvene Skaret, Mats Ugland, Karl Magnus Nicolai Coronus D Nyeng, Sebastian Rishaug 286 
Strand, Mikkel Frydenlund Sibe, Åse Berg Dybvik, Hasan Ali, Amalie Fadler Opdal, Lovise 287 
Meyer. De ble valgt ved akklamasjon.  288 
Følgende stilte som vararepresentanter:  289 
Corina Blondina Emerietta Matheuwezen stilte som 2 vara. Henriette Bøe, Rolf Martin 290 
Aspenes stilte som 30 vara. Thomas Finnøy Trouiller stilte til 29. vara, Hilal Shide Gure. Hilal 291 
og Henriette internkonstituerte rekkefølgen og de ble valgt ved akklamasjon.  292 
Vedtak:     293 
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• SP valgte Elsa Kuvene Skaret, Mats Ugland, Karl Magnus Nicolai Coronus D Nyeng, 294 
Sebastian Rishaug Strand, Mikkel Frydenlund Sibe, Åse Berg Dybvik, Hasan Ali, 295 
Amalie Fadler Opdal, Lovise Meyer og Marie Knutsen Bruntveit som faste 296 
representanter til VT     297 

• SP valgte Corina Blondina Emerietta Matheuwezen stilte som 2. vara. Henriette 298 
Bøe som 1. vara, Rolf Martin Aspenes stilte som 30. vara. Thomas Finnøy Trouiller 299 
stilte til 29. vara, Hilal Shide Gure som 3. vara til VT      300 

• AU får fullmakt til å foreta suppleringsvalg ved behov. 301 
 302 

Studenthus i sentrum    303 

Psak 38/21    304 

 305 
LMA innledet. SiO ønsker innspill til hva man skal fylle dette huset med. Det ble åpnet for 306 
debatt. Jeg hadde satt pris på et felles verksted med verktøy vi kan dele på. Utsalgssted for 307 
studenter som lager ting kunne vært fint. Det burde være inkluderende og lavterskel å møte 308 
der. Gode sittearealer, en studentrestaurant, et spillrom, bowlingbane, discokule og masse 309 
kule rekvisitter. Studentfester med ulike temaer, juleverksted, kinolerret og en scene. 310 
Svømmebasseng, SiO har jo et ved Domus, men det er mangel på vannmengder folk kan 311 
bade i. Studentpub og studenthus hører sammen. Scene for konserter og dansegulv. Kanskje 312 
en stor gymsal man kan leie til en billig pris, idrettsleker, basketball eller fotballturneringer. 313 
Jeg ønsker meg et sted som ikke heter OsloMet eller bibliotek, hvor jeg kan komme å 314 
studere. Der kan jeg møte studenter fra ulike institusjoner. Grupperom, bord noe jeg kan 315 
bruke som et studiested. Naturlige steder å studere. Leseplasser, grupperom og et 316 
programvare bibliotek. Programvarer man trenger i ulike studier og som kan være en god 317 
ressurs for foreninger. Det ble oppfordret til å stille som vara. En oppvarmet bakhage, 318 
oppvarmet hele året, en 20-års bar hvor man kan tenne en sigar og høre på jazz. Rolf sier 319 
bakhage, jeg sier takhage. Jeg håper bygget kan bevare penheten. Det er mye fet graffiti i 320 
kjelleren som det hadde vært gøy å bevare. Ikke bare har kjelleren vært pønkebar, men også 321 
tidligere en kirke. Så det er mange kule rom. Det er jo et gedigent hus det er snakk opp, pop 322 
up shop og galleri eller showrom hvor kreative studenter kan vise frem sine ting. Det kan 323 
være stressende å være student, så vi kan ha en spa avdeling med badstue, ansiktsmaske og 324 
massage, i den andre avdelingen kan vi ha terapihunder og katter man kan kose med og 325 
slappe av. Hybridløsning, vi trenger flere steder å studere og vi kunne hatt et hus som 326 
fungerer som studiested, som har kulturarrangementer og også kanskje 327 
drikkearrangementer som strikk og drikk, les og pes. I kjelleren kan man ha pub eller 328 
selskapslokale. Gode lokaler for å invitere til arrangementer er noe som er hyggelig og kan 329 
skape samhold. Har SiO fått godkjent takterrassen? En stue med peis, store gode skinnstoler 330 
hvor jeg kan ta en kopp kakao eller kaffe og lese en god bok. Det har kommet mange kult 331 
forslag, Jokke og Valentinerne har holdt til i kjelleren der, kanskje Valentinerne kunne hatt et 332 
arrangement der, en åpning eller noe. Oppfordrer noen til å male kule tegninger på veggene 333 
eller henge opp kule bilder så det blir estetisk kult. Vi har en stor ressurs i alle 334 
kunststudentene og alle som er interessert i det i Oslo, de burde kommisjoneres til 335 
utsmykning. Jeg er litt lei av å ha pub i en kjeller, jeg håper det blir lagt opp til pubvirksomhet 336 
litt lenger opp i etasjene også. Håper også det legges mye energi i å bevare ting på innsiden 337 
og utsikten. Bevar det gamle og gjør det nytt på en kul måte. Dette er en kulere kjeller enn 338 
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andre kjellere, jeg ble veldig giret på en vinbar i øverste etasje. Jeg begynner å få lyst til å 339 
flytte inn der. Vi må gjøre det tilgjengelig for alle, ikke ha en bortgjemt rullestolheis i en krok 340 
som aldri fungerer. Alle burde kunne komme inn uplanlagt. Ha alltid reserveløsninger så alle 341 
kan være med på alt som skjer. Det kan også være musikkrom, hvor det er ulike 342 
instrumenter, så man kan lære seg et nytt instrument. Musikkstudenter eller andre kan lære 343 
bort eller vi kan lære sammen. Matautomat. Det finnes de typiske automatene, men i dette 344 
fremtidens univers har de automater hvor du kan bestille fersk pizza eller få et balansert 345 
måltid. En automat som kan tilby deg et greit og godt måltid til en pris som er akseptabelt. 346 
Når jeg starte som student savnet jeg et sted hvor jeg kunne gå å finne ut hva som skjer. Så 347 
en oppslagstavle eller lignende. Det burde være en god mulighet for å finne seg nye venner. 348 
Det er fint å kunne bruke det til workshops, av studenter for studenter. Synlighet, folk må 349 
vite at de finnes. Tiltakspakken har fått opp arrangementer, men ikke alle vet at det skjer 350 
ting. Vi har fått mange tilbakemeldinger på at det er veldig bra for studentene å være med 351 
på arrangementer. Man blir kjent på tvers av fakulteter og skoler. VT jobber med å få på 352 
plass en aktivitetskalender, så det kommer. Gi det et godt navn, ikke St. Olavsgate 23. Dette 353 
kan bli OsloMet sentrert, så jeg håper det kan nå ut til alle. Forslag til kult navn, OsloMeet.  354 
  355 
Vedtak:   356 

• Studentparlamentet diskuterer saken.  357 
  358 

Gjenåpning, hva nå?  359 

Psak 39/21    360 

 361 

Fagpolitisk ansvarlig innledet. Vi har begynt å åpne Norge og Oslo igjen. Vi vil gjerne 362 
diskutere hva vi ønsker fremover. Vi kan ikke gjøre så mye med høstsemesteret, men vi kan 363 
gjøre noe med vårsemesteret. Vi kommer fortsatt til å ha noe digitalt i fremtiden, men vi vil 364 
ha folk flest tilbake til campus. Så hvordan kan vi få studenter til campus og hjelpe 365 
foreningene? Fysisk, digital eller hybrid? 366 
Absolutt ikke hybrid. De fleste vil ha fysisk og noen digitalt, men hybrid fungerer ikke synes 367 
de.  368 
Å få frem studentforeningene, jeg sitter i styre på den nye ølforeningen på Kjeller. Kom dit. 369 
Man må informere om studentforeningene begge steder. Hvordan ønsker dere å få 370 
informasjonen? Bruk tavlene vi har, der det er mulighet for oppslag kan det være oppslag 371 
om begge campus. Digitalisering av oppslagstavle ville også vært fint. Vi lager 372 
arrangementer, men når bare ut til de vi kjenner, fordi vi ikke når ut. Så en digital 373 
oppslagstavle alle kan sende inn til. Vi må fremme studentlivet. Det som tiltrekker studenter 374 
er når ting skjer. Få det ut på sosiale medier. Hybrid er like ille som, eller verre enn heldigital 375 
undervisning. Det blir dårlig både for de som er i rommet og de som er digitalt. Eventuelt må 376 
det kun kunne streames. Spørsmål hjemmefra blir bare hull i undervisningen. Få folk tilbake 377 
på campus håper jeg virkelig. Vi har to kull som ikke har fått samme innføring som de som 378 
har hatt fadderuke hvor man kunne klemme. Det er viktig å ikke anta at de vet hva en 379 
studentforening er eller hva Chateau Neuf er. Tiltrekke studenter til campus, man kan 380 
arrangere seminarer, samlinger, kurs, workshops innenfor deres pensum. Så kan man ha noe 381 
påfølgende sosialt, for eksempel en middag. Litt som seminaret til SP. Nyhetsbrevet, 382 
Dassavisa er fint som de som er på skolen. Jeg tror at studenter skal tåle om det kommer et 383 
infoskriv med hva som skjer på campus en gang i måneden. Jeg vet studenter klager på at 384 
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det sendes for mye mail, men det er en måte å få det ut på. AU jobber for å tydeliggjøre hva 385 
som skjer på campus. Jeg vet dere ikke er glade i hybridundervisning. Hvordan kan man gjøre 386 
det best mulig om det blir? Det burde være lettere for studenter å få ting ut, også studenter 387 
som ikke er en organisert forening burde kunne få ut et budskap om noe som skjer. Det 388 
jobbes med å få flere til å bruke kontoret på kjeller mer. Kanskje AU kan gjøre noe med 389 
skjermen utenfor kontoret også. Mat, gratis ting eller gratis mat kan tiltrekke studenter til 390 
campus. Mange klager på e-poster, så kanskje man kan digitalisere Dassavisa. Finn en måte å 391 
gjøre det skikkelig hybrid på, det er så passiv undervisning. En måte å gjøre den faktisk 392 
hybrid på ville vært fint. Arrangementer kan få studenter på campus, få de til å være der 393 
ellers vil man kunne gjøre ved å gjøre det innbydende. Gode mattilbud, gode sitteplasser, 394 
kaffe, gjøre det tilgjengelig og tilrettelagt å faktisk være på campus. Bruk sosiale medier til å 395 
reklamere for arrangement. SiO studentliv er flinke på Instagram, OsloMet er ikke like flinke. 396 
Å organisere story bedre kunne fått flere på arrangementer. Legg inn selvstudier i 397 
timeplanen etter undervisning. Så kunne man tilrettelagt for å få folk til å bli på campus etter 398 
undervisningen og for eksempel gjøre gruppearbeid. Styrerepresentanten skal slå et slag for 399 
å se litt større på undervisningen, for eksempel flipped classrom. Se noe digitalt, for så å 400 
møtes i gruppesituasjon for å diskutere. Vi sitter i LMU med prorektoren og hun har 401 
uttrykket at hun ikke ønsker hybridundervisning. Jeg håper ikke vi tilslutter oss at det skal bli 402 
hybridundervisning, vi burde kjempe mot det ganske tydelig. Det er ikke noe forskning som 403 
viser at det er bra. Både zoom forelesning og hybrid forelesning har en vei å gå. En ting man 404 
kunne gjort er å ha en assistent som følger med i chatten på spørsmålene som kommer og 405 
være et bindeledd mellom det som skjer i klasserommet og det digitale. Vi kunne vel hatt et 406 
eget canvas rom for alle studenter med alt som skjer. Campus Romerike kunne man for 407 
eksempel hatt SP møter der også. Vi har hatt en masterstudent i chat og det har fungert 408 
kjempe bra. SP kan si at man ønsker å ha møter på Kjeller, noe vi har hatt tidligere. Det har 409 
ofte ikke vært så nyttig, det er ikke så mange studenter som kommer på møtene. Kanskje 410 
det hadde blitt flere aktive fra området, om vi hadde hatt større tilstedeværelse der. 411 
Lavterskeltilbud vil jeg slå et slag for. Det med å legge inn et rom i Canvas hvor du kan få en 412 
full oversikt. Filter i TP, så du kan se en timeplan for sosiale events. Det å komme på campus 413 
for å jobbe, når det er lite plass. Kunne vi fått noe sitteputer, slik at man kan sette seg litt 414 
rundt omkring på campus ved behov. Jeg har vært med å forsøke Canvas rom i SFR, men 415 
oppfordrer alle til å jobbe for dette. Timeplan filter i TP er også en god ide. Puter er jeg også 416 
helt enig i. Jeg tror hovedproblemet for mange er at man ikke har en komfortabel plass å 417 
sitte, her har vi kun P46 så vi trenger en mer behagelig sitteplass. Sakkosekker er også 418 
supert. Vi kan presse på TP ideen enda hardere. Nyhetsbrevet, før corona var vi ekstremt 419 
dårlige på å lese e-post, men vi har blitt bedre. Jo mer vi får der, jo mer vil vi sjekke den. Å ha 420 
gruppeoppgaver etter undervisningen er en god ide. Jeg har selv vært borti at man etter 421 
undervisning hadde en etasje med grupperom, ferdig inndelte grupper og oppgaver. Så 422 
hadde man studentmentorer som gikk rundt. Så underviserne var ikke like mye der, men det 423 
var en god løsning. Flipped classrom ansvarliggjør også studentene til forberedelse. Da må 424 
underviserne stå i det og forvente at studentene har sett/hørt på det på forhånd. Synlighet 425 
av foreninger er viktig. St. Olavsgate 23 kan også brukes aktivt i dette. På LUI har vi spurt om 426 
Canvas og TP, men de sier det er låst fra øvre hold. Så oppfordrer SFR eller andre til å sjekke 427 
det ut på andre fakultet. Hybridundervisning, etter hva jeg har hørt er det noen ting som 428 
avgjør om det er ok. Blir det for mange studenter går det ikke, foreleser må være forberedt 429 
og man trenger noen som kan følge chatten. Utradisjonelle sittemøbler for å følge zoom 430 
undervisning, alt blir bedre med sakkosekk. Jeg vil anbefale å minne medstudentene på 431 
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emneevalueringene. Det hjelper veldig på hvordan undervisning dere får. UiA har kartlagt 432 
studentenes meninger om hybridundervisning. Der foretrakk de digitalt fremfor hybrid. 433 
Kanskje dette kan kartlegges fra øvre hold. Det høres ut som vi opplever at hybrid ikke 434 
fungerer. Man trenger ikke finne opp kruttet på nytt når vi har noe som fungerer. Kanskje 435 
SiO kan hjelpe med penger for å få studenter til campus. Kanskje foreningene kan komme til 436 
forelesninger og snakke om foreningene. Fint om de også kommer i løpet av året, ikke bare 437 
studiestart. Kanskje penger kan støtte studenter til å melde seg til foreninger. En god måte å 438 
markedsføre på er ulike sosiale medier. Det er ikke penger som er problemet til OsloMet, 439 
men at akademikerne er sta. Så hovedproblemet er at vi må tvinge undervisere og OsloMet 440 
til å bruke ressursene vi har på å gjøre fundamentale endringer i måten vi driver 441 
undervisning på.  442 
   443 
Vedtak:  444 

• Studentparlamentet diskuterer saken.  445 
 446 

Resolusjoner 447 

Psak 40/21  448 

Leder innledet. En resolusjon bruker vi ovenfor andre for å vise spesifikt hva vi mener om en 449 
sak. Her har AU sendt inn en resolusjon om å bevare studenthuset. Dette for å tydeliggjøre 450 
ovenfor OsloMet og de som skal jobbe med samlokalisering av bibliotekene hvem som må 451 
være der for at det skal være et studenthus. Biblioteket i seg selv gjør det ikke til et 452 
studenthus.  453 

Det er litt skummelt om de tenker på å flytte SP, har det kommet noen alternativer. Jeg har 454 
sendt inn et tilleggsforslag. Et punkt om at arealene til studentforeninger ikke skal 455 
nedjusteres. I utgangspunktet er SP fredet, men ikke resten. Vi har tatt det med for å sikre 456 
det. Det som eventuelt flyttes skal erstattes der det i dag er bibliotek. Jeg liker alt med 457 
denne resolusjonen. Dette er en mye større sak, det med samlokalisering av biblioteket. Jeg 458 
håper vi kan ta opp det senere som en større sak, hva biblioteket burde være og ikke være. 459 
Det er bra at rommene spesifiseres så man er tydelig på at man ikke bare trenger plass, men 460 
så mye plass. Jeg vet ikke om tillegget er nødvendig, men det kan bli nyttig om vi må 461 
forhandle. Studentfrivillighet trenger mye ting, så vi trenger plassen vi har nå. I 462 
utgangspunktet er det ikke bestemt hva som skal gjøres med lokalene bibliotekene har i dag. 463 
I utgangspunktet skal alt som må flyttes erstattes med annet lokale på campus. 464 

Det ble votert over tilleggsforslaget på linje 742. Det ble vedtatt 465 

Så stemte man over resolusjonen.  466 

 467 

Vedtak: 468 

• SP vedtar resolusjonen «Bevar Studenthuset» med endringer som fremkom på møtet. 469 

• AU får fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer. 470 

 471 
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Møtekritikk 472 

Bra møte, mye diskusjoner. Vi klarte å velge 10 til VT, så det var veldig bra. Gratulerer til 473 
dere alle. Lykke til til de som går til eksamen. Fantastisk hyggelig møte, god stemning og 474 
ingen ser sure ut. Creds til de som tok på seg verv. Veldig fint å ha et fysisk møte hvor vi kan 475 
gå på talerstolen. Ryddig og god oversikt hele dagen. Gleder meg til neste fysiske møte med 476 
dere. Veldig bra møte, ryddig og bra ordstyring. Kunne vært mer vegetarmat, jeg er fortsatt 477 
sulten. Ellers veldig fint første møte. Takk for et veldig fint møte. Takk for fysiske 478 
saksdokumenter. Ryddig møte, vi kunne fått le litt mer. Det er en stor forskjell på hvem vi ler 479 
av, noen kjenner hverandre bedre og derfor legger vi oss på den linjen, noen opplever det 480 
ubehagelig og det er en hersketeknikk. Veldig bra møte, gøy å møtes fysisk med enda færre 481 
restriksjoner. Det hadde vært fint å få vite at det var varmmat på forhånd, så man kunne 482 
forberedt seg på det. Tusen takk for et utrolig fint møte, supert at vi fikk valgt alle til VT. 483 
Utrolig god mat, skulle ønske jeg hadde gaffel. Takk for at du gir mikrofonen videre.  484 

Takk for et flott møte, jeg synes det er fint hvor mye diskusjoner vi har hatt. Det viser at 485 
dette er noe vi har jobbet med. Diskusjonssakene har vært gode. Beklager for dårlig lading, 486 
som førte til hopping. Veldig bra mat denne gangen, det må dere gi beskjed om til Kristin. 487 
Det settes mer pris på en pizza. Veldig fint møte, hyggelig å kunne være normale rundt 488 
hverandre igjen. Fin møtekultur. Fint at det poengteres med latter, selv om vi ikke alltid 489 
klarer å dy oss. Takk for møtet, fint å se mange oppe på talerstolen. Veldig koselig å være på 490 
møte i dag. Takk for fint møte, spennende saker og gode debatter. God mat, jeg er veldig for 491 
ikke pizza, vil veldig gjerne vite hva vi skal spise på forhånd. Takk for fint møte. Dette har ikke 492 
bare vært et bra møte, det har vært et fantastisk møte, kanskje det beste jeg har vært med 493 
på. Ikke en person her som ikke har vært på talerstolen. Cred til AU og ordstyrerne. Tusen 494 
takk for verdens beste møte, håper å møte noen på the corner etterpå. Tusen takk for 495 
møtet, skulle ønske jeg var litt mer våken. Veldig hyggelig å se ordstyrerne, det var lenge 496 
siden sist. Veldig god mat. Det blir deiligere for hver gang å sitte på bakbenk. All honør til AU 497 
som får dette til å gå med god hjelp fra konsulenter. Takk til ordstyrere, AU og konsulenter. 498 
Tusen takk for godt møte, alltid herlig å være på OsloMet. Gleder meg til neste gang 499 
allerede. Universell utforming, det var mangel på bestikk og forkortelser, jeg trenger en 500 
forklaring på hva forkortelsene er. Hyggelig å være her, mindre pizza og mer sånn type mat. 501 
Dette kan jeg ta meg meg til VT. Sømløst møte, dere er nydelig å samarbeide med på 502 
ordstyrerbordet og AU benken. Og for et te utvalg om jeg får si det selv. Det mest 503 
imponerende jeg har sett på lenge. Det farligste yrke i USA er fisker, de dør oftest. Veldig 504 
flinke på møtet i dag, jeg har mer stemme enn forrige gang. Vi håper jeg har helt vanlig 505 
stemme igjen neste gang. Unnskylder hostingen min. Det er ikke dere som ler av folk 506 
kritikken skal rettes mot, det er de som bevist prøver å være morsomme. Det er også de som 507 
kommer med et poeng, pass på hvordan dere ordlegger dere. Så dere ikke snakker om 508 
andres meninger eller snakker dere selv ned på talerstolen. Veldig bra sakspapirer og en 509 
glede å samarbeide med KK. Takk for et fint møte, så på møtekritikk kan vi le litt. Beklager at 510 
jeg hadde glemt at du eksisterte Eskil. Kjempe bra at alle har vært oppe på talerstolen og 511 
heier på hverandre. Det er ikke meningen å være kjeftede, men det er viktig for å bevare 512 
møtekulturen vi har. Så det ikke glir over fra å le med folk til å le av folk. Da ender vi opp 513 
med en atmosfære som kan være utrygg for nye representanter. God bruk av tid i dag, ikke 514 
mye slåing med hammeren. Så skulle gjerne slått mer, takk Marie for at jeg fikk hamret deg. 515 
Veldig bra sakspapirer og saksfremlegg. God mat og god referering antar jeg på forskudd og 516 
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takk til min medordstyrer Marius. Synes vi er et godt team. Stå på og gratulerer til alle som 517 
er valgt til VT. Vi er så vidt vedtaksdyktige, så håper vi blir flere neste gang.  518 

Jeg vil sende en imaginær klem til alle, siden alle har snakket i dag. Jeg er stolt av dere. Takk 519 
for gode diskusjoner. Fint å se at folk fyller opp og diskuterer godt, det hjelper meg mye. 520 
Tusen takk for godt møte og håper jeg ser noen av dere i november. Husk å melde dere til 521 
nytt SP valg. Tusen takk til alle sammen. Ser at mange har vært på høstseminar og deltatt 522 
der. Jeg ble nesten litt rørt når vi fikk fylt opp VT lista vår. 8. november er det nytt VT møte, 523 
håper dere blir med og bidrar i diskusjonen der. Bare følg meg til the corner for møtebrus. 524 
Tusen takk for et fantastisk møte. Takk for et veldig fint møte. Jeg blir så glad for å se så 525 
mange på talerstolen. Håper dere fikk mye ut av høstseminaret. Håper de av dere som ikke 526 
har stilt til valg gjør det. Så vi kan fortsette å jobbe sammen det neste året. Veldig fint å se 527 
spå mye engasjement. Underveis i møtet fikk jeg kritikk for å høres ut som en radiovert fra 528 
1950 tallet, det tar jeg til meg. Fristen for å stille til valg er søndag. Fortsett å komme med 529 
innlegg og forslag underveis i møtet. Gjerne kom med forslag 24 timer før møtet. Takk til 530 
ordstyrerne som er her frivillig og til Jannicke som endelig er tilbake igjen. Trist at Ingrid 531 
Elisabeth er borte, men fint at Jannicke er tilbake. Bra at vi har fått et vedtak i campussaken 532 
og at det var det samme som jeg frontet i dag. Om dere ikke vil stille til valg, så still til KK. Jeg 533 
ble KK etter et halvt år i SP for å slippe å debattere. Husk å melde dere på 534 
jubileumsmiddagen. Der er det gratis mat. Dere kan også komme med innspill til saker vi skal 535 
ta opp eller skrive resolusjoner til møtene. Takk til AU, husk å rydde opp. Vedtaksdyktighet. 536 
Husk å gi beskjed om du vet at du ikke kan komme i god tid. Alle forkortelsene ligger på SP 537 
sine nettsider og mange har vært her i mange år, jeg har snart grodd fast i veggene her. Da 538 
går det automatisk å bruke forkortelser, da er det bare å stille spørsmål. Oppfordrer alle til å 539 
bli med på møtebrus.  540 


