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 StudentOrganisasjonen StOr 
 ved Universitetet i Stavanger 
  

   

Nestleder for Læringsmiljø orienterer 

Nestleder for læringsmiljø har siden sist parlamentsmøte arbeidet med å ferdigstille nytt 

Organisasjonsmanier sammen med Nestleder for Utdanning og Organisasjonskonsulent i 

StOr. Dette grunnet kansellering av opprinnelig Organisasjonsmanier grunnet sykdom og 

manglende kommunikasjon i Arbeidsutvalget (AU). Nytt Organisasjonsseminar ble avholdt 

28.februar og belyste tematikk i form av møtevirksomhet, forretningsorden, studentombud, 

casearbeid, møteskikk, NSO og mediepåvirkning. Dog Organisasjonsseminaret ikke ble like 

omfattende som opprinnelig tiltenkt, mener Nestleder for Læringsmiljø at nytt 

organisasjonsseminar ble gjennomført på best mulig måte i henhold til de forutsetninger som 

lå til grunn.  

Nestleder for Læringsmiljø har den siste tiden arbeidet med å ferdigstille samarbeidsavtalen 

om Studenttelefonen sammen med leder av StOr, ledelsen i Studentsamskipnaden i Stavanger 

(SiS) og ledelsen ved Universitetet i Stavanger (UiS). Nestleder for Læringsmiljø har vært i 

dialog med en jurist fra Utdanningsavdelingen ved UiS og ledelsen i SiS angående 

samarbeidsavtalens førsteutkast. Nestleder for Læringsmiljø mottok etter utsendt førsteutkast 

endringsforslag fra både UiS og SiS. Endringsforslagene ble tatt høyde for, og Nestleder for 

Læringsmiljø sendte i slutten av februar måned ut et andreutkast til samarbeidsavtalens 

mulige parter. Nestleder for Læringsmiljø er i skrivende stund enda i dialog med 

samarbeidsavtalens mulige parter for å se på muligheter om endelig enighet om 

samarbeidsavtalen. Dog vi i StOr har kommet langt i prosessen med Studenttelefonen, ser det 

ut til at Nestleder for Læringsmiljø ikke har fått tilstrekkelig informasjon om hverken 

møteaktivitet tilknyttet Studenttelefonen eller generell informasjon knyttet til 

samarbeidsavtalen om Studenttelefonen, som igjen har gjort prosessen vanskelig og 

uforutsigbar for Nestleder for Læringsmiljø. Likevel ser pilotprosjektet om Studenttelefonen 

ut til å ha holdbarhet og validitet hos både Stavanger politidistrikt, Akuttmedisinsk 
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kommunikasjonssentral (AMK) og beredskapssjefen ved UiS. Dette etter informativt møte 

med nødetatene, beredskapssjef, SiS og UiS. Møtet ble innkalt av Nesteleder for Læringsmiljø 

og organisasjonskonsulent i StOr i starten av mars måned, og var til stor hjelp og nytte for 

prosjektet som helhet.  

Nestleder for Læringsmiljø har sammen med organisasjonskonsulent i StOr hatt møte med 

Datametrix og IT-avdelingen ved Universitetet i Stavanger i tilknytning til Studenttelefonens 

tjeneste. Møtet belyste nye og solide IT-løsninger som er ønskelig å kjøpe i tilknytning til 

Studenttelefonen tjeneste. Nestleder for Læringsmiljø har i etterkant av møtet opprettholdt 

kontakt med Datametrix og er for øyeblikket i dialog med IT-avdelingen og Universitetet for 

å se på mulighetene for oppkjøp av en slik ønskelig løsning for Studenttelefonens tjeneste.  

Nestleder for Læringsmiljø har sammen med Nestleder for Utdanning og en rådgiver fra 

Strategi- og kommunikasjonsavdelingen (SKA) ved UiS utarbeidet videomateriell i 

tilknytning til Studentenes Helse og trivselsundersøkelse (SHoT). Nestleder for Læringsmiljø 

har i samråd med SKA, Velferdstinget i Stavanger (VT) og Nestleder for Utdanning 

promotert SHoT-undersøkelsen i de kanaler StOr selv besitter i håp om at studentene ved vår 

institusjon skal besvare denne viktige undersøkelsen.  

Nestleder for Læringsmiljø avholdt 19. februar et møte med VT, StOr Fadder, Tappetårnet og 

Nestleder for Utdanning der tanker om å bestille en ny logobanner på utsiden av Studentenes 

Hus sammen. 

20.februar arrangerte Nestleder for Læringsmiljø Engasjertmøte for engasjertmiljøet ved 

Universitetet i Arne Rettedal Hus. Engasjertmøtet hadde som mål å informere 

engasjertmiljøet om tidligere- og kommende engasjementer samt hvilke saker Arbeidsutvalget 

i StOr har arbeidet med. Engasjertmøtet belyste temaer som, Læringsmiljøutvalgsmøtet, 

Studenttelefonen, samarbeidet med Næringslivet, Begeistringsprisen, Fadderordningen 2018, 

VT sitt tildelingsseminar, SHoT-undersøkelsen, Studentløpet til UiSi, Retningslinjer for sen 

sensur, Aldri OK kampanjen og Bærekraftsmålene. Nestleder for Læringsmiljø har i etterkant 

av Engasjertmøtet mottatt gode tilbakemeldinger på møtet. Videre har det også vært gode 

tilbakemeldinger på nominasjoner til Begeistringsprisen 2017. Nestleder for Læringsmiljø har 

sammen med Pro Rektor, Studentpresten og SiS hatt fine møter angående Begeistringsprisen 

2017, og har kommet til enighet om promotering, gjennomføring og utdeling av 

Begeistringsprisen 2017 vil foregå.  
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Nestleder for Læringsmiljø gjennomgikk sammen med Nestleder for Utdanning sakspapirene 

til Sentralstyret i NSO (SST) i forkant av deres SST møte. Nestleder for Utdanning 

gjennomgikk så Arbeidsutvalgets notater for videre gjennomgang med StOr sin kontaktperson 

i SST. Dette i forkant av SST sitt møtet.  

3.mars var Nestleder for Læringsmiljø bøssebærer for Kreftforeningen Rogaland sammen 

med Nestleder for Utdanning. Innsamlet beløp gikk i år til senskader av kreftpasienter og 

Nestleder for Læringsmiljø hadde stor glede av å bidra denne dagen på vegne av StOr. Senere 

samme dag sto Nestleder for Læringsmiljø på vannstasjon på årets Husfest i regi av 

Tappetårnet studentersamfunn sammen med resten av Arbeidsutvalget. Dette får å gi vann og 

støttende ord til de studenter som skulle trenge dette i løpet av kveldens festligheter. Nestleder 

for Læringsmiljø syntes det var givende å dele ut vann til de fremmøtte da det synte så være 

til stor glede blant studentmassen utover kvelden.  

6.mars var det duket for Åpen dag på universitetet. Nestleder for Læringsmiljø har sammen 

med organisasjonskonsulent i StOr har fått tatt del i planleggingsfasen av dagen, samt 

standaktivitet sammen med Nestleder for Utdanning. Nestleder for Læringsmiljø sto på stand 

hele dagen og kom i god dialog med potensielle studenter til universitetet. Det ble utarbeidet 

en quiz som Nestleder for Læringsmiljø og Nestleder for Utdanning presenterte på stand. Ved 

slutten av dagen ble en vinner av quizen kåret og vant en treningsbag med StOr sin logo 

trykket på. Dette så ut til å være av stor suksess.  

8.mars delte Nestleder for Læringsmiljø ut brus, godteri og kaffe til alle kvinnelige studenter 

ved Universitetet sammen med Nestleder for Utdanning. Dette for å markere kvinnedagen og 

gi kvinnelige studenter en hyggelig oppmerksomhet denne dagen. Senere samme dag gikk 

Nestleder for Læringsmiljø i 8.mars-toget sammen med Nestleder for Utdanning i Stavanger 

Sentrum. Nestleder for Læringsmiljø syntes det var en flott og innholdsrik dag.  

Nestleder for Læringsmiljø deltok 12.mars på møte med Ressursgruppen for Studenter. I 

forkant av møtet hadde Nestleder for Læringsmiljø utarbeidet spørsmål til en ønskelig 

spørreundersøkelse for studentene i regionen. Dette for å kartlegge hva studentene benytter 

seg av i form av tilbud og tjenester, og om hvordan de selv ønsker at Stavanger som studentby 

bør være. Dette for at vi sammen med studentene kan bedre studentbyen Stavanger, som igjen 

kan sees i samråd med Kulturdelplanen til Stavanger Kommune.  
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13.mars dro Nestleder for Læringsmiljø sammen med Nestleder for Utdanning (nå Leder av 

StOr) til Bodø for en Internasjonaliseringskonferanse. Nestleder for Læringsmiljø ser frem til 

konferansen og er spent på hva som kan bringes tilbake av informasjon til Stavanger.  

Leder av StOr har den siste tiden vært sykemeldt, noe som har resultert i store 

arbeidsmengder på Nestleder for Læringsmiljø samt resten av Arbeidsutvalget. Nestleder for 

Læringsmiljø syntes perioden har vært tøff og vanskelig da det har vært lite fokus på 

resterende Arbeidsutvalgsmedlemmer som i skrivende stund har mye etterslep å arbeide med. 

Leder av StOr valgte å tre av sitt verv som Leder av StOr og Nestleder for Utdanning er nå 

organisasjonens øverste organ. Nestleder for Læringsmiljø ser frem til tiden fremover da dette 

blir en tid da det vil være mye arbeid, men likevel bedre struktur samt kommunikasjon i 

Arbeidsutvalget. Nestleder for Læringsmiljø er trygg på at organisasjonen igjen er på rett vei 

og i trygge hender hos ny Leder og et noe mindre Arbeidsutvalg.  
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Nestleder for Utdanning orienterer 

Nestleder for Utdanning har siden sist parlamentsmøte arbeidet mye med brudd på sen sensur. 

Etter fattet vedtak i læringsmiljøutvalget om botsystem på brudd på sen sensur skal opp i 

Universitetsstyremøtet har StOr arbeidet mye med sen sensur. Nestleder for Utdanning hadde 

møte med en stortingspolitiker, for å snakke om problemstillinger rundt brudd på sen sensur 

og hvordan dette bør tas fatt i, både lokalt og nasjonalt. Brudd på sen sensur er ikke 

ekstraordinært ved Universitetet i Stavanger, men er noe som skjer ved flere 

utdanningsinstitusjoner i Norge. Dermed er brudd på sen sensur noe som stortingspolitikeren 

ønsket å fremme i nasjonalt lys. Sammen med BYAS lagde vi en mediesak på brudd på sen 

sensur, de utfordringer det bringer og hvordan vi kan handle for å unngå brudd på sen sensur i 

framtiden.  

 

Mandag 19. Februar kom Studentorganisasjonen i Agder (STA) på et besøk. StOr har hatt et 

tett og godt samarbeid med STA gjennom vår valgperiode. Samarbeidet har stort sett gått ut 

på felles politiske saker vi har arbeidet med og ønsker å fremme. Eksempelvis resolusjon om 

akademisk frihet, debatten rundt universiteter og høyskoler sitt ansvar for å nå 

bærekraftsmålene og mobbing og seksuell trakassering. Dette besøket gikk primært ut på 

samarbeid rundt politikken rundt en ny læringsmiljølov og bærekraftsmålene som en del av 

utdanningsplanen.  

 

StOr har bidratt til å promotere SHoT-undersøkelsen via våre kanaler gjennom Facebook, 

Instragram og Snapchat. Utover dette har vi hengt opp plakater rundt omkring på UiS og 

deltatt i promoteringsvideoer med Strategi og Kommunikasjonsavdelingen (SKA).  

 

På grunn av sykdom og mangel på kommunikasjon i arbeidsutvalget (AU) måtte dessverre 

planlagte organisasjonsseminar (3. Februar 2018) utsettes. Dermed begynte Nestleder for 

Utdanning planleggingen av utsatt organisasjonsseminar, sammen med Nestleder for 

Læringsmiljø og organisasjonskonsulent. Det utsatte organisasjonsseminaret ble gjennomført 

som planlagt, onsdag 28. Februar. Her ble det gjennomgått tematikken rundt møtevirksomhet, 

forretningsorden, studentombud, møteskikk, Norsk studentorganisasjon (NSO), 

mediepåvirkning, og et casearbeid som utfordret deltakerne på å sende inn liste saker til AU. 

Nestleder for utdanning synes denne dagen var fylt med engasjement, entusiasme og gode 
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diskusjoner, og er fornøyd med gjennomføringen av organisasjonsseminaret med de 

forutsetninger som lå til grunn.  

 

Nestleder for Utdanning har vært på møte med prosjektgruppen i Digital Studentekspedisjon. 

Der ble det vist en utgivelse av demo til den nye portalen som vil bli kalt ”Digital 

Studentekspedisjon”. Digital Studentekspedisjon skal fungere som en digital portal som skal 

gjøre kommunikasjonen mellom administrativt ansatte ved UiS og studenter ved UiS. Dette 

kan eksempelvis være en søknadsprosess mellom studenter og administrasjonen, hvor en 

student sender inn en søknad tilknyttet studiet. Ønsket er at man alltid skal se og vite hvor 

man er i søkeprosessen. Nestleder for Utdanning synes det så veldig ryddig og oversiktlig ut 

og tror dette vil bidra til enklere byråkratisk arbeid for og mellom både studenter og 

administrative ansatte ved UiS.   

 

Nestleder for Utdanning var sammen med Nestleder for Læringsmiljø i møte med nødetatene 

angående Studenttelefonen. Der utvekslet vi informasjon om tjenesten og snakket om deres 

rolle opp mot et slikt pilotprosjekt. 

 

3. mars gikk Nestleder for Utdanning og Nestleder for Læringsmiljø som bøssebærere for 

Kreftforeningen. Nestleder for Utdanning synes det er viktig å stille på slike arrangement på 

vegne av StOr og synes det var en svært innholdsrik dag. Senere samme dag sto StOr i 

vannstasjonen ved årets Husfest i regi på Tappetårnet.  

 

Tirsdag 6. Mars var det Åpen dag ved UiS. StOr v/Nestleder for Utdanning og Nestleder for 

Læringsmiljø sto på stand denne dagen, informerte om StOr og det blomstrende 

engasjertmiljøet på UiS. Vi sto sammen med Fadder UiS og bød på kaffe, saft, karameller, 

kondomer, engasjertbrosjyrer, boller og quiz hvor man kunne vinne en treningsbag. Nestleder 

for Utdanning synes dette var en hyggelig og sosial dag fylt med engasjement.    

 

Torsdag 8. Mars markerte StOr kvinnedagen. Nestleder for Læringsmiljø og Nestleder for 

Utdanning sto i Arne Rettedals Hus og delte ut champagnebrus, karameller og kaffe til alle 

kvinner for å feire denne viktige og flotte dagen. Senere denne dagen gikk Nestleder for 

Utdanning sammen med Nestleder for Læringsmiljø i 8.marstoget i Stavanger Sentrum. 
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Nestleder for Utdanning er delegasjonsleder og er i gang med planlegging av møter med 

delegatene fram mot formøtet og landsmøtet til NSO. Nestleder for Utdanning ser fram til en 

spennende tid fremover med forberedelser til årets landsmøte.  

 

Nestleder for Utdanning fikk spørsmål av StOr Leder om å ta Leders plass i Ressursgruppen 

for Studenter, med bakgrunn av at Leder ikke ønsket å sitte der selv. Den 12. Mars dro 

dermed Nestleder for Utdanning på sitt første møte for Ressursgruppen for Studenter.   

 

Tirsdag 13. Mars dro Nestleder for Utdanning (nåværende Leder av StOr) og Nestleder for 

Læringsmiljø på Internasjonaliseringskonferansen i Bodø. Konferansen er fram til torsdag 15. 

Mars og vil by på foredrag og diskusjoner rundt det internasjonalisering knyttet til universitet- 

og høyskole sektoren. Nestleder for Utdanning ser frem til interessante konferansedager og 

ser fram til å bringe kunnskap og inspirasjon tilbake til Stavanger.  

 

Leder av StOr har i en to-ukers periode vært sykemeldt. Dette har medført at Nestleder for 

Utdanning med resten av AU har blitt påført store ekstra arbeidsmengder. Nestleder for 

Utdanning synes dette har vært en krevende periode med mye arbeid, uten tilstrekkelig 

informasjon. Leder av StOr valgte å tre av sitt verv som StOr Leder, med siste arbeidsdag 10. 

Mars. Fratredelsen ble i følge StOr Leder gjort på bakgrunn av sin helsemessige tilstand og at 

det oppleves som et hinder for organisasjonens utvikling og forutsetning for å gjøre en 

tilstrekkelig jobb. Nestleder for Utdanning tar nå over som Leder av StOr og tror tiden 

fremover vil være travel og krevende, men ser fram til en mer strukturert arbeidshverdag med 

bedre kommunikasjon i AU.  

 

	


