
Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg til   1 

Studentparlamentet OsloMet 2022/2023:  2 

  3 
Felles beskrivelse  4 
Studentparlamentets arbeidsutvalg (AU) er Studentparlamentet (SP) sitt ansikt utad, og skal 5 
jobbe med å formidle Studentparlamentets politikk til studenter og ansatte på OsloMet, andre 6 

studentdemokratier eller andre politiske aktører. AU skal også bistå OsloMet i de spørsmål de 7 
ønsker innspill fra studenter. I tillegg skal AU ha opplæring og oppfølging av representanter i 8 
Studentparlamentet.   9 

  10 
Felles oppgaver er blant annet:  11 

• Melde inn og skrive sakspapirer til AU-møter og møter i Studentparlamentet  12 
• Motta generelle studenthenvendelser.  13 
• Utarbeide høringssvar på vegne av SP.  14 
• Holde innlegg om Studentparlamentets virke og politikk.  15 
• Ha fast tilstedeværelse på Kjeller   16 
• Ansvar for oppfølging av eventuelle SP-komiteer.  17 
• Delta på konferanser og seminarer som er relevante for arbeidsoppgavene.  18 
• Bidra med faglig innhold og sosialt opplegg til seminarene for SP.  19 
• Bidra i overlapp for nytt AU i samarbeid med konsulentene.  20 
• Være delaktig og synlig for studentene under studiestart.  21 
• Ta på seg verv i arbeidsgrupper som OsloMet oppnevner etter behov.  22 
• Rydde lageret og kontorene  23 
• Henge opp Dassaviser.  24 
• Være godt kjent med SP sin handlingsplan, prinsipprogram, vedtekter og aktuelle 25 
politiske dokument.   26 
• Bidrar til godt samarbeid innad i AU.  27 
• Være kjent med:   28 

o Universitets- og høgskoleloven.  29 
o Retningslinjer for studier og eksamen ved OsloMet.  30 
o Skikkethets- og klagesaksarbeid ved OsloMet.   31 

Oppgaver som internkonstitueres  32 
• Delegasjonsleder for SP OsloMet sin delegasjon til NSO sitt landsmøte.   33 
• Fordele oppfølgingen av studentdemokratiet og Studentparlamentet sine representanter 34 
ved de ulike fakultetene 35 
• Profilering av Studentparlamentet og deres saker:  36 

• Sosiale medier (Facebook og Instagram).  37 
• Nettsiden.  38 
• Dassavisa 39 

  40 
Leder  41 
Overordnet ansvar for:  42 

• Studentparlamentets politikk, administrasjon, drift og økonomi.  43 
• Arbeidsutvalget (AU) prioriterer i tråd med handlingsplanen.   44 

• At alle AUs representanter har et politisk prosjekt.  45 



Kontakt og oppfølging  46 
• Med universitetets sentrale ledelse.  47 
• Delta og melde inn saker til RLM og universitetsstyret ved behov.  48 
• Med Norsk Studentorganisasjon (NSO)  49 
• Med andre regionale studentorgan og regionale myndigheter.  50 
• Oppfølging av studentrepresentantene i universitetsstyret, og orientere og 51 
inkludere AU i sakene og vedtakene som blir gjort der.  52 
• Følge opp OsloMets sentrale strategier  53 
• Følger opp saker med prorektor og utdanningsdirektør etter AUs faste møter 54 
med ledelsen.  55 
• Delta i Studenthovedstaden   56 
• Følge opp studentdemokratiet og Studentparlamentet sine representanter ved 57 

fakultet for Helsevitenskap1  58 
Representasjon  59 

• Medieuttalelser på vegne av SP OsloMet.  60 
• Holde taler på vegne av SP OsloMet, for eksempel ved studiestart.  61 
• Dele ut priser på vegne av Studentparlamentet  62 
• Delta på NSOs ledersamlinger.   63 
• Representant i rektors ledermøte  64 
• Fast representant i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA). Deltar kun ved 65 
behov.  66 

  67 
AU medlem 1  68 
Overordnet ansvar for  69 

• Velferdspolitiske saker  70 
o Samskipsnaden, SiO  71 

o Konsulatet og foreninger  72 
• Bærekraft  73 
• Leders stedfortreder   74 

Kontakt og oppfølging  75 
• Den gode studentopplevelsen  76 
• Bærekraftsrådet  77 
• Grønt OsloMet  78 
• Velferdstinget  79 
• SiO mat og drikke sitt brukerutvalg  80 
• Mangfoldskomiteen  81 

  82 
AU medlem 2  83 
Overordnet ansvar for  84 

• Utdanning og praksis  85 
o Kvalitetssikringssystemet og NOKUT  86 
o Tilrettelegging og veiledning  87 
o Tverrfaglig samarbeid  88 

• Internasjonalisering  89 



• Utvikling og forskning  90 
• Læringssenter og bibliotek  91 

Kontakt og oppfølging  92 
• Gruppen for bygging av nytt bibliotek  93 
• FOU-utvalget  94 
• Utdanningsutvalget  95 
• Tilretteleggingsforum  96 
• Følge opp representanter i klagenemda og skikkethetsnemda  97 
• Medlem i jury for årets student og årets underviser  98 

  99 
AU medlem 3  100 
Overordnet ansvar for  101 

• Studentdemokratiet ved OsloMet  102 
o Lederforum med studentenes fakultetsråd  103 
o Tillitsvalgtskonferansen  104 
o Nettsiden for tillitsvalgte  105 

• Kampanjeansvar  106 
• Fysisk og psykososialt læringsmiljø  107 
• Utvikling av eiendomsmassene til OsloMet  108 
• Verdiskapning innovasjon og entreprenørskap  109 

Kontakt og oppfølging  110 
• Læringsmiljøutvalget2  111 
• Campusprogrammet  112 
• Eiendomsforum  113 
• Bønne- og stilleromsutvalget  114 
• Studiestartsnettverket  115 

  116 
 117 


