
 

Handlingsplan for studieåret 2022-2023 

Studiekvalitet og praksis  

Studentparlamentet skal i perioden 2022-2023:  

• kartlegge praksisreglementene ved OsloMet, med mål om å få 
praksisreglementene til å være synlige for alle studenter, at de inneholder de 
rettigheter og plikter studentene har, og for at praksisreglementene skal være 
målrettede og ikke tilfeldige.  

• arbeide for at studentene får tilbud om mer tverrfaglig undervisning og 
samarbeid i de studieretningene hvor det er naturlig.  

• arbeide for at det legges til rette for tverrfaglige møteplasser utenfor 
undervisning.  

• arbeide for at OsloMet får et bedre og bredere samarbeid med aktuelle aktører 
i Oslo og Viken, for å skaffe flere og bedre praksisplasser nærmest mulig der 
våre studenter studerer og bor.  

• revidere politisk dokument om forskning og utvikling. 

Campus, servering og bærekraft  

Studentparlamentet skal i perioden 2022-2023:  

• arbeide for at arealkutt ikke går uforholdsmessig negativt ut over studentene. 
Gjenværende arealer skal i større grad enn før komme studentene bedre til 
nytte. 

• arbeide for at undervisningsrom og auditorier i større grad tilgjengeliggjøres for 
studenter, også utenfor ordinær undervisningstid. Det skal være mulig å booke 
dette i timeplanleggingssystemet (TP). 

• arbeide for at biblioteket i større grad dekker pensumbehovet. På 
pensumlistene skal det ikke stå pensum som det er umulig eller svært 
vanskelig for studenter å anskaffe. 

• arbeide for at «Deiglig» i «Fyrhuset» omprofileres til «Union», et konsept fra 
SiO, med åpningstider som bidrar til en mer aktiv og attraktiv campus.  

• arbeide for flere «Trust Shops» ved våre campuser. 

• arbeide for at resirkulering på campus blir mer bærekraftig. Trinn i dette er å 
vurdere plassering av og informasjon om resirkuleringspunkt, samt et generelt 
mål om å begrense bruken av engangsserviser i kantinene. 



 
 

Studentdemokrati og -frivillighet  

Studentparlamentet skal i perioden 2022-2023:  

• arbeide for at studentfrivillighetens aktiviteter blir mer synlige i Studenthuset.  

• synliggjøre Velferdstinget i Oslo og Akershus og NSO for OsloMets 
studentmasse, da spesielt blant tillitsvalgte. 

• arbeide aktivt med informasjon om og promotering av Studentparlamentets 
funksjon og virksomhet. Klasseromsbesøk, stands, kampanjer og 
konkurranser er sentrale i dette arbeidet, for å verve til studentdemokratiet.  

• utarbeide og vedta en grafisk manual, med ressurser og maler. Dette skal 
tilgjengeliggjøres for studentdemokratiet ved OsloMet.  

• følge opp arbeidet med nytt registreringssystem for tillitsvalgte, og arbeide for 
en effektivisering av nåværende system til nytt system er på plass. 

• jobbe for at eventkalenderen til SiO vises på infoskjermene.  

• publisere engelsk versjon av Dassavisa.  

Studentstøtte og velferd  

Studentparlamentet skal i perioden 2022-2023:  

• arbeide for at det ansettes flere studentlivskoordinatorer og flere 
studentombud. 

• arbeide for at OsloMet i større grad synliggjør funksjonen «Si ifra!».  

• arbeide for at OsloMet driver med aktivt forebyggingsarbeid for å minske 
ensomhet blant studentene. Eksempler på tiltak kan være mer tilgjengelige 
psykiske helsetjenester, flere sosiale arrangementer og bedre rammer for 
studenter som vil iverksette egne sosiale initiativ.  

• arbeide for å påvirke programprosessen til alle partier som sitter i Oslo Bystyre 
og i Lillestrøm kommunestyre. 

• revidere politisk dokument om velferd. 

 


