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Leder 

Etter forrige møte i Studentparlamentet har mye av tiden hovedsakelig godt til gjennomføringen av 

Studentvalget. Det var tid vel brukt da vi i år fikk nok en ny rekord med 17,5 % valgdeltakelse. Leder 

ønsker å fremheve innsatsen til nestlederne under valget, rekordoppslutningen hadde aldri vært mulig 

uten dem.  

Under valget har StOr også hatt sitt første samarbeidsmøte med Handelshøyskolen UiS (HHUiS). 

Ettersom det var det første møtet, var det veldig uformelt, men vi ble enige om å fortsette å ha 2-3 

møter i semesteret. Det er mulig at vi venter til etter jul med det neste ettersom de nye fakultetene må 

bruke mye av høsten på å få på plass egen organisering. Ettersom det var innspurten i Studentvalget, 

var det kun Leder som møtte opp fra StOr og Prodekan for Utdanning fra HHUiS. Hele 

Arbeidsutvalget var også tilstede på Tek-Nats «Dekanlunsj» hvor StOr og tillitsvalgte på Tek-Nat 

møter dekanatet. Her tok vi opp campusutvikling og digital eksamen, studieprogramledelse og andre 

ting som er mer spesifikt for Tek-Nat.  

Rett etter annonseringen av valgresultatet, dro Leder og Nestleder for Utdanning på NSOs 

«Høstkonferanse» i Drammen. Det var en veldig spennende helg hvor vi forsøkte å utfordre etablerte 

sannheter i studentpolitikken og høyere utdanning. Blant annet utfordret vi tanken om vi egentlig 

trenger internasjonale studenter i Norge og er det egentlig er så viktig at utdanningene på bachelornivå 

er forskningsbaserte. Temaene provoserte naturlig nok, men vi fikk frem mange gode diskusjoner. 

Man diskuterte også hva «Studentkravet» skal være hvis dagens studentkrav blir oppfylt. Her forsøkte 

man å få deltakerne til å gjøre seg opp noen tanker om fremtidens høyere utdanning. Det var veldig 

spennende å høre hva de forskjellige deltakerne så for seg.  

Leder sitter i Kontaktutvalget i UH Nett Vest, som er et samarbeid mellom de høyere 

utdanningsinstitusjonene på Vestlandet. Kontaktutvalget består av prorektorene på de forskjellige 

institusjonene, samt en studentrepresentant, altså undertegnede. Det er Kontaktutvalget som innstiller 

på sakene som skal opp til styret, hvor de forskjellige rektorene sitter. Kontaktutvalget hadde møte i 

Bergen 1. november, hvor man blant annet innstilte på at det skal opprettes en felles arbeidsgruppe 

som skal se på hvordan institusjonene i UH Nett Vest kan samarbeide om merittering av undervisning. 

Her har allerede Studentrådet i UH Nett Vest oppnevnt tidligere StOr-leder Magne Bartlett til å sitte 

som studentrepresentant. Neste møte for Kontaktutvalget er i februar.  

 



Leder har også sammen med nestlederne vært i møte i Læringsmiljøutvalget (LU) og 

Utdanningsutvalget (UU). I disse utvalgene var det nok StOrs foreslåtte bot-system for sen sensur som 

fikk mest oppmerksomhet. Studentrepresentantene gjorde en veldig god jobb og Leder er veldig 

fornøyd med vedtaket fattet LU hvor det ble vedtatt at Utdanningsdirektøren til neste møte må utrede 

et bot-system. Saken ble fulgt opp av Leder og Nestleder for Utdanning på vårt faste månedlige møte 

med Utdanningsdirektøren dagen etter UU-møtet. Her fikk vi snakket enda mer konkret om hvordan 

StOr ser for seg at bot-systemet kan se ut. StOr vil også bli involvert i Utdanningsdirektørens 

utredning fremover. Det ble også snakket mye pilotprosjektet på Institutt for Medie- og Samfunnsfag 

(IMS) med den nye internasjonale masteren i Energi, Miljø og Samfunn. Her har 

Utdanningsavdelingen, StOr og IMS jobbet sammen for et prosjekt for å bedre integrering av 

internasjonale studenter. Hittil virker det til at prosjektet har vært en suksess og man ønsker nå å 

overføre prosjekter til de andre internasjonale studiene. En konsekvens av dette er at det mest 

sannsynlig ikke vil være Orientation Week neste år, men at de internasjonale og norske studentene på 

samme studie har studiestart samtidig.  

Arbeidsutvalget har også hatt besøk av både Torstein Tvedt Solberg (AP) og Aleksander Stokkebø (H) 

fra Rogalands-benken på Stortinget. Både Torstein og Aleksander sitter i UHF-komiteen, og god 

kontakt med disse vil være veldig viktig for at StOr skal ha gjennomslag og bidra nasjonalt i den neste 

stortingsperioden. Arbeidsutvalget kommer til å legge til rette for mye kontakt med spesielt disse 

politikerne fremover.  

Leder har også vært i intervju med NRK Rogaland på radio og TV om innføring av parkeringsavgift 

på UiS. TV-intervjuet ble også sendt på NRKs nasjonale sending. Leder uttrykte at studentene ved UiS 

er imot at det innføres parkeringsavgift, og sa at hele debatten burde utsettes til vi har et bedre 

kollektivtilbud. Saken har også engasjert ansatte ved universitetet og samme dagen som 

Studentparlamentet har neste møte, skal Leder, Universitetsdirektør og Direktør for Bygg- og 

Arealforvaltning i et møte med kommunen om parkeringssituasjonen på UiS.  

Den siste tiden har Leder også vært opptatt med oppfølgingen av de nye varslingssidene til UiS. De 

nye «Si ifra»-sidene er lansert og har relativt gode besøkstall på kort tid. Frem til jul skal 

arbeidsgruppen arbeide med et policydokument som skal omhandle hvordan vi ønsker at arbeids- og 

studiemiljøet på UiS skal være. Vi skal også gå over de etiske retningslinjene før jul. Arbeidet vil også 

fortsette etter jul.  

Leder har brukt mye tid med KK på å gå gjennom vedtektene. Det har vært et behov ettersom det 

henger igjen en del ting etter at man gikk over til 3 på heltid. Totalt har det vært 4 møter hvor vi har 

gått gjennom vedtektene og kommet med endringsforslag. Vi har ikke hatt tid til å se hvordan 

endringene vil påvirke de andre organisatoriske dokumentene enda. Det kan også være greit å vente 

med det arbeidet til vi vet hva som blir endelig vedtak i Studentparlamentet.  

Frem til neste møte i Studentparlamentet, skal Leder på Ledersamling i NSO. Her skal vi blant annet 

diskutere hvordan vi kan påvirke lokalpolitikere og hva som skal være studentenes budsjettkrav for 

statsbudsjettet 2019.  

 

Nestleder for Læringsmiljø 

Nestleder for Læringsmiljø har sammen med Arbeidsutvalget i StOr brukt store deler av oktober 

måned på å promotere og gjennomføre årets Studentvalg. Nestleder for Læringsmiljø har gjennom 

Studentvalget stekt store mengder vafler til studentene ved Universitetet og brukt mye av sin tid på 



standaktivitet i samarbeid med listene som stilte til valg. Nestleder for Læringsmiljø er meget fornøyd 

med årets gjennomføring av Studentvalget som i år gav rekordoppslutning med 17,5 %. Siste dag i 

Studentvalget arrangerte Nestleder for Læringsmiljø en Valgvake for å hedre det påtroppende og 

avtroppende Studentparlamentet, samt gi ros til alle som var med å bidra til årets brakvalg. Under 

Valgvaken ble det bestilt en flott og nydelig kake, som syntes å falle i smak bland de oppmøtte. 

Etterfulgt av Valgvaken arrangerte Nestleder for Læringsmiljø sammen med engasjerte studenter ved 

og Universitetet en Engasjertfest som ble avholdt i 1.etg på Studentenes Hus senere samme kveld. 

Engasjertfesten var tiltenkt som en forlengelse av Valgvaken for å belønne engasjerte studenter som 

hver dag arbeider for å styrke studiehverdagen og studentdemokratiet som helhet. Leker, mat og god 

stemning ble resultatet av Engasjertfesten som så ut til å falle i smak bland de oppmøtte.  

Sammen med StOr sin organisasjonskonsulent har Nestleder for Læringsmiljø arbeidet med 

hjemmesiden til Studentorganisasjonen StOr ved Universitetet i Stavanger. Dette har resultert i en mer 

oversiktlig og mer internasjonal hjemmeside som nå har fått flere av sakene på engelsk.  

Nestleder for Læringsmiljø har sammen med Prorektor og andre sittet i fylkesaksjonskomiteen for 

årets TV-aksjon. Nestleder for Læringsmiljø har sammen med Prorektor arbeidet med Universitetet i 

Stavanger sin rolle i årets TV-aksjon. Det ble klart at studentene ved Universitetet var ønsket som en 

sentral del i årets TV-aksjon og Nestleder for Læringsmiljø har gjennom planleggingsfasen av årets 

TV-aksjon fungert som et bindeledd mellom studentene, ledelsen og TV-aksjonskomiteen.  

Campusutvikling er en arena der Nestleder for Læringsmiljø den siste tiden har vært synlig i ulike 

arbeidsgrupper og prosjekter. Nestleder for Læringsmiljø sitter sammen med blant annet, leder av 

Velferdstinget i Stavanger i en arbeidsgruppe som etter flere møter i denne perioden har sett på 

hvordan Universitetet kan bli triveligere i henhold til studentenes ønsker og behov. Arbeidsgruppen 

har diskutert alle bygningene på Campus Ullandhaug og har kommet til en enighet om hvilke behov 

som bør forbedres og hva som bør tilrettelegges for studentene i de enkelte bygg.  

Videre har Nestleder for Læringsmiljø sammen med UiS og arkitektfirmaet SIGNAL arbeidet videre 

med Campusutviklingen i Kjølv Egelands Hus. Prosjektet er i stadig fremgang, og Nestleder for 

Læringsmiljø syntes det er spennende å få ta del i denne prosessen og fremme studentenes behov og 

ønsker for bygget.  

Nesteleder for Læringsmiljø har arbeidet tett sammen med Arbeidsgruppen for 20kr-ordningen, som 

sammen har kommet til enighet om å innstille på et spennende humanitært prosjekt. Arbeidsgruppen 

er også i gang med å planlegge et oppfølgende «TAKK-arrangement» i samarbeid med 20kr-

ordningen.  

Engasjertmøtet i denne perioden syntes å være spennende for de oppmøtte. Det ble gjennom møtet 

presentert studentens mulighet til å påvirke miljøperspektivet til Universitetet i Stavanger (UiS) og 

studentene ble i møtet oppfordret til å ta del i et miniseminar og en workshop i regi av UiS og 

Statsbygg senere den måneden. Både miniseminaret og workshopen ble planlagt av Statsbygg, UiS og 

Nestleder for Læringsmiljø gjennom tidligere møter, og gjennomføringen synes å være en stor 

suksess.  

Engasjertmøtet belyste videre et ønske fra Nestleder for Læringsmiljø om å omstrukturere 

kontorlandskapet i 2.etg på Studentens Hus. Dette er en prosess som Nestleder for Læringsmiljø mener 

er nødvendig for engasjertmiljøet som helhet, og har i denne perioden arbeidet med dette. Nestleder 

for Læringsmiljø har mottatt ulike ønsker og preferanser for hvordan kontorlandskapet bør bli brukt 

fra ulike Linjeforeninger og Studentorganisasjoner. Nestleder for Læringsmiljø har gjennom denne 

perioden hatt samtaler med ledere av både nye og eksisterende linjeforeninger om fremtidige 



arrangementer. Nestleder for Læringsmiljø arrangerte i samarbeid med nestleder for Velferdstinget i 

Stavanger et valgfritt økonomikurs for de engasjerte studentene ved UiS. Kurset syntes å være av 

relevans og til nytte for de oppmøtte.  

Nestleder for Læringsmiljø holdt 2.november et formøte med Læringsmiljøutvalgets (LU) 

studentrepresentanter i forkant av LU møte. Det ble her tatt en grundig gjennomgang av alle sakene 

som skulle opp i LU senere den måneden. LU møte som helhet gikk fint, og Nestleder for 

Læringsmiljø syntes StOr fikk poengtert god argumentasjon for enkelte saker, og fikk fremmet sine 

synspunkter på en god måte.  

Nestleder for Læringsmiljø har vegne av Leder av StOr møtt i et orienteringsmøte vedrørende 

ombyggingen i KA-hus U-fløy. Her fikk Nestleder for Læringsmiljø fremmet studentene sitt behov for 

en midlertidig lesesal i byggeperioden frem til februar 2018. Resultatet av møtet ble at Nestleder for 

Læringsmiljø syntes å få gjennomslag for en midlertidig lesesal fra uke 50.  

Studentpresten og Nestleder for Læringsmiljø har gjennom denne måneden arbeidet mye med 

Studenttelefonen. Her spesielt sett i sammenheng med kurs og faglig opplegg sammen med Kirkens 

SOS, som både Studentpresten og Nestleder for Læringsmiljø er en del av. Nesteleder for 

Læringsmiljø har i denne perioden vært på to kveldskurs om samtalemetodikk og praksis, samt et 

intervju med kursleder for Kirkens SOS. Nestleder for Læringsmiljø syntes det er spennende å få ta 

del i kursene, da mye av metodikken som blir brukt av Kirkens SOS kan overføres til 

Studenttelefonen. Nestleder for Læringsmiljø har i perioden arbeidet mye med planleggingen rundt 

Studenttelefonen.  

Nestleder for Læringsmiljø har sammen med Nestleder for Utdanning vært tilstede under et 

orienteringsmøte om gjennomgangen av studiene for 2018. Dette var et givende møte, som Nesteleder 

for Læringsmiljø likte innholdet av svært godt.  

Sammen med Arbeidsutvalget i StOr fikk Nestleder for læringsmiljø også gleden av å delta på den 

høytidelige Årsfesten til UiS. Det var stort å bli invitert og Nestleder for Læringsmiljø synes det var en 

flott seremoni å ta del i.  

Sammen med Arbeidsutvalget har Nestleder for Læringsmiljø i perioden blitt invitert på lunsj med 

både Stortingsrepresentanter og dekaner som har vært svært givende og spennende. 

 

Nestleder for Utdanning 

Mandag den 16. oktober åpnet Studentvalget 2017. Nestleder for utdanning arrangerte en formell 

valgåpning på Studentenes hus, med konfetti, kake og flotte taler fra Leder av StOr og Prorektor. 

Valget varte fra 16. - 27. oktober, og StOr har i denne perioden stort sett stått på stand for å informere 

om valget og viktigheten med å stemme. Strategien den første uka var et deilig kakestykke og kaffe til 

de som stemte. Kaken ble en kjempesuksess, og vi har fått flere tilbakemeldinger både under og etter 

valget om at kaken var helt fantastisk. Vi takker de flinke ansatte ved kafeen i Arne Rettedals hus for 

denne populære kaken. Andre uken gikk det stort sett i vafler, Twist og kaffe. Én dag slo StOr på 

stortromma og stelte i stand grillmat til alle som stemte. Onsdag 18. oktober arrangerte Nestleder for 

utdanning den første debatten, som fant sted i bokkafeen. Debatten ble sendt live på Facebook, med 

gode tilbakemeldinger. Onsdag 25. oktober sto Nestleder for utdanning og Leder på stand på 

Bjergsted. Her var det ganske rolig, men vi opplevde at det var mange som var interesserte 

studentvalget og ville sette seg mer inn i det før de ville avgi en stemme. Studentvalget endte med 

storslått Valgvake hvor resultatene ble presentert. Det var et godt oppmøte under valgvaken og 



morsomt å meddele at vi tok ny rekord, med hele 17,5% oppslutning ved årets studentvalg. StOr hadde 

et mål om å oppnå 20%, men er fornøyd med å ha fått ny rekord.  

 

Leder og Nestleder for utdanning dro rett fra Valgvake til Norsk Studentorganisasjon’s (NSO) 

Høstkonferanse, som befant seg i Drammen. Dette var Nestleder for utdanning’s møte med NSO’s 

Høstkonferanse. Det var en utrolig innholdsrik, spennende, sosial og lærerik helg. På høstkonferansen 

gikk det mye i case- og gruppearbeid, og det var hele tiden fokus at det å ta ordet skulle være 

lavterskel. Vi ble på mange måter utfordret med å ta del i debatter, diskusjoner og å ta del i å utfordre 

etablerte sannheter. Dette gikk ut på å diskutere hvorvidt man egentlig trenger internasjonale studenter, 

forskning i høyere utdanning osv. Dette skapte mange interessante diskusjoner og en del 

provokasjoner. Likevel var det spennende å bli utfordret på en litt annen måte, og å selv ta del i slike 

debatter. Vi hadde også en bolk som dreide seg om å presentere sitt bilde av den fremtidige høyere 

utdanning, etter dagens studentkrav er oppfylt. Nestleder for utdanning opplevde dette som en fin måte 

å utfordre kreativiteten på, og å se for seg hvordan ting kan bli gjort annerledes. Nestleder for 

utdanning har tatt med seg masse inspirasjon og kreative idéer fra årets Høstkonferanse, og er veldig 

fornøyd. Takk til NSO, for en veldig innholdsrik og flott helg. 

 

Onsdag 18. oktober var Nestleder for utdanning stedfortreder for Nestleder for læringsmiljø på 

ringestafett med TV-Aksjonen. Nestleder for utdanning bisto med registrering av deltakerne og 

beløpene som kom inn i løpet av dagen og diverse hjelp. Det var utrolig givende og spennende å ta del 

i.  

 

Torsdag 19. oktober ble Nestleder for utdanning, sammen med Marit Cecilie fra 

Utdanningsavdelingen (UA) intervjuet av Studentmediene i Stavanger (SmiS) angående den nasjonale 

undersøkelsen, Studiebarometeret 2017. Intervjuet ble publisert på SmiS sin hjemmeside uken etterpå. 

 

Undersøkelsen startet tirsdag 24. oktober. I fjor ble Universitetet i Stavanger det universitetet i Norge 

med høyest svarprosent, med 49% svarprosent. I år ble det satt et nytt mål på 55%. For å nå dette 

målet satte vi opp en fordeling med oppgaver mellom StOr, UA, Strategi- og 

kommunikasjonsavdelingen (SKA), Biblioteket og UiS-ambassadørene. StOr skulle bistå med å 

informere om Studiebarometeret i forelesning og spre ordet blant engasjertmiljøet på universitetet. 

Nestleder for utdanning har vært innom flere forelesninger og informert om undersøkelsen, hvor det 

også har blitt satt av tid der og da, så studentene får muligheten til å besvare undersøkelsen. Det å gi 

studentene tid til å besvare i forelesning har vist seg å være den mest effektive måten å øke 

svarprosenten. Studiebarometerundersøkelsen ble utsatt til å vare ut torsdag, 16. november pga. lav 

nasjonal svarprosent. I skrivende stund ligger UiS sin svarprosent på 51% og vi er det ledende 

universitetet i Norge så langt. Nestleder for utdanning ser svært positivt på det, og håper at UiS skal 

stikke av med seieren, i år som i fjor!  

 

Nestleder for utdanning har vært i flere møter med prosjektgruppen som jobber med Digital 

studentekspedisjon. Prosjektgruppen har kommet lengre i prosessen med å finne ut hva som trengs i 

den nye portalen. Nestleder for utdanning tok meg seg de mange gode innspillene hun fikk fra 

studentene som var med i engasjertmøtet, tirsdag 31. oktober. De siste møtene har prosjektgruppen 

gått gjennom portalen som demo. Det har vært veldig spennende å se at det begynner å ta form. 

Nestleder for utdanning ser frem til å jobbe videre med dette og se en videre utvikling av denne 

portalen.  

 



Nestleder for utdanning har den siste tiden jobbet mye med Course of Actions for International Affairs 

(CAIA). Etter forrige Studentparlamentsmøte og engasjertmøte har Nestleder for utdanning fått mange 

gode innspill som er brukt til revidering av CAIA. Veldig mye av tiden etter sist 

studentparlamentsmøte har gått til Studentvalget, og Nestleder for utdanning har derfor brukt mye av 

tiden etter valget på dette dokumentet. Det har dessverre ikke blitt anledning til flere møter med 

arbeidsgruppa knyttet til revidering av CAIA, på grunn av travle tider for Nestleder for utdanning 

under studentvalget og travle eksamenstider for medlemmene i arbeidsgruppa i tiden etter valget. 

Likevel har Nestleder for utdanning tatt med seg alle innspill fra første møte med arbeidsgruppen, og 

fått flere tilbakemeldinger i ettertid av møtet.   

 


