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Arbeidsutvalgets orientering   

Juni / Overlappen 

Juni gikk i all hovedsak til overlapp.  

Avtroppende- og påtroppende AU dro med organisasjonskonsulenten på en overlappstur til 

Lindesnes. Det var en veldig fin tur for påtroppende AU til å bli bedre kjent, noe vi også ble. 

Det var dager fylt med faglig opplegg på dagtid og sosialt på kvelden. Blant annet var vi på 

ølsmaking på Lindenes Brygghus og Lindesnes Fyrtårn.  

Den 12. juni var første møte i Studentrådet i Stavanger. Det var et godt møte hvor man blant 

annet ble enige om at man i løpet av 2018 skal rullere Universitetsbymeldingen.  

I slutten av juni fikk vi besøk av Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (SP-UiB) og 

Studentorganisasjonen i Agder (STA) for en felles overlapp med oss. Det var en veldig fin 

mulighet for de påtroppende på alle de tre universitetene til å bli bedre kjent, og det ble lagt 

et godt grunnlag for samarbeid resten av året. Blant annet ble det diskutert om vi skal 

samkjøre 2 eller 3 kampanjer i løpet av året.  

Sisten uken i juni tok påtroppende AU ferie.   

 

Juli 

Arbeidsutvalget tok offisielt over 1. juli. Første dag tilbake på jobb var 12. juli. I begynnelsen 

av juli var det en mediesak angående seksuell trakassering i høyere utdanning hvor 

Universitetet i Stavanger ble satt i sentrum etter at en professor ved universitetet hadde 

sendt upassende meldinger av seksuell karakter til studenter. Arbeidsutvalget hadde i løpet 

av ferien brukt tid på å snakke med de aktuelle studentene og andre studenter ved det 

aktuelle instituttet.  



Arbeidsutvalget valgte å ikke oppsøke media aktivt og var mer opptatte av å støtte oppom 

studentene og ha kontakt med universitetet. Likevel var vi aktive på sosiale medier, 

hovedsakelig Facebook, hvor vi blant annet delte universitetets «Si Ifra»-system hvor 

studenter kan melde ifra om problemer knyttet til sitt læringsmiljø. Vi oppfordret også 

studenter til å ta kontakt med oss hvis de hadde opplevd trakassering, mobbing eller 

diskriminering.  

Leder har i løpet av hele juli vært i kontakt med ledelsen ved Universitetet i Stavanger for å 

formidle våre – og andre studenters – bekymringer knyttet til saken. Arbeidsutvalget er av 

den oppfatning av at studentenes bekymringer har blitt tatt svært alvorlig av universitetet.  

Utover å planlegge så mye av året som mulig, ble mye av tiden til leder brukt på denne 

saken.  

Utover å være med på å planlegge så mye av året som mulig, har Nestleder for Utdanning i 

stor grad brukt tiden sin til å finne studentrepresentanter til forskjellige styrer, råd og utvalg 

på UiS som skal ha studentrepresentasjon. Nestleder for Utdanning har i dette arbeidet i stor 

grad benyttet linjeforeningene for å få hjelp til å nå ut, men ettersom det var midt på 

sommeren og mange var på ferie, var det dårlig med respons frem til etter fadderuken.  

Nestleder for Læringsmiljø brukte mye av juli på å planlegge fadderuken på vegne av StOr, 

samt Engasjertuken/gallaen sammen med prosjektlederen i Start UiS.  

StOr og Velferdstinget i Stavanger hadde også en felles pressemelding i forbindelse med 

lanseringen av NSOs studentboligundersøkelse. I den presiserte vi hvor viktig 

Studentsamskipnaden er som utleier for studentene og forsøkte å presse samskipnaden til å 

bygge flere studentboliger slik at de når målet om 20 % dekningsgrad.  

I slutten av juli dro Arbeidsutvalget på en felles «ferie» til Kroatia. Vi tok med oss det vi 

trengte for å kunne gjøre jobben vår selv om vi ikke var tilgjengelige på kontoret. Dermed 

brukte vi mye av tiden på dagtid til å jobbe, og vi var alltid tilgjengelige på e-post og telefon.  

 

August 

Dagen etter at Arbeidsutvalget kom tilbake fra Kroatia, dro Nestleder for Utdanning og 

Nestleder for Læringsmiljø til NSO Avspark som arrangeres hvert år. Der fikk de en 

innkjøring i NSO og ble godt kjent med andre engasjerte studentpolitikere fra hele Norge. Det 

var veldig lærerikt og spennende og de tok med seg mye tilbake som StOr skal jobbe med 

det kommende året.  



Orientation Week gikk veldig bra for StOr. Både Nestleder for Utdanning og Nestleder for 

Læringsmiljø holdt en presentasjon om StOr for ca 500 nye internasjonale studenter og fikk 

utelukkende positive tilbakemeldinger. Veldig mange besøkte standen vår etterpå og mange 

internasjonale studenter har tatt kontakt med StOr i etterkant.  

Leder ble sammen med Faddersjefen invitert til å holde en velkomsttale for de nye 

bachelorstudentene ved Tek-Nat. Det var ca 250-300 nye bachelorstudenter som møtte opp.  

Fadderuken ble i år startet med at semesteråpningen ved universitetet ble flyttet fra 

Tjodhallen til Fadderteltet. Rektor, Ordføreren og Helse- og omsorgsminister Bent Høie holdt 

taler i tillegg til StOr-Leder. Arbeidsutvalget er veldig fornøyde med at semesteråpningen ble 

flyttet til Fadderteltet og håper at dette vil bli en tradisjon på Universitetet i Stavanger. Før 

semesteråpningen var Leder på intervju i NRK Radio for å snakke om semesteråpningen og 

Fadderuka.   

I Fadderuka hadde StOr stand hver dag. Vi hadde vannstasjon ved siden av Tappetårnets 

bar og opplevde at vi var populære å besøke. Alle listene i Studentparlamentet ble inviterte til 

å komme å stå på stand med AU i løpet av uken slik at de kunne promotere seg selv og 

muligens rekruttere nye medlemmer til sine lister. Liberal Liste, Moderat Liste og 

Environmentalist stilte opp, noe vi i AU setter veldig stor pris på.  

StOr var og på besøk på forskjellige studieprogrammer i løpet av fadderuken og holdt 

presentasjoner om StOr. Både Nestleder for Utdanning og Nestleder for Læringsmiljø holdt 

presentasjon om StOr for den nye masteren i Energi, Miljø og Samfunn på SV-fakultetet. 

Leder var tilstede på en Q&A senere i uken.  

Nestleder for Utdanning holdt også en presentasjon for de nye sykepleierstudentene på 

fredagen i fadderuken og understrekte hvor viktig det var med studenttillitsvalgte.  

StOr har opplevd en svært positiv effekt i at vi har blitt invitert til å være med på 

semesterstarten til så mange forskjellige studieprogrammer, og håper at enda flere vil 

invitere oss neste år.  

Uken etter Fadderuken hadde vi blant annet årets første «Engasjertmøte» med et veldig godt 

oppmøte. Vi arrangerte også en debatt på Folken om høyere utdanning og alle partiene 

møtte opp. Vi antar at det var rett i underkant av 70 stykker i salen for å følge debatten. 

Arbeidsutvalget var også med på et «Kick-Off» i regi av Utdanningsavdelingen hvor vi gikk 

gjennom den nye Studietilsynsforskriften og hvordan den påvirker Universitetet i Stavanger. 

Vi var og på en work-shop med Tek-Nat om campusutvikling i forbindelse med oppussing av 

Kjølv Egelands Hus og en studietur til København som StOr var blitt invitert til å være med 

på. Onsdag 23. august hadde vi vårt første samarbeidsmøte med Universitetsledelsen og 



SiS hvor vi orienterte hverandre om sommeren og snakket om hvilke planer vi har for året 

som kommer.  

Videre har AU vært i møter om gjennomgang av varslingssystemet for studenter ved UiS, vi 

har fått en oppdatering på pilotprosjektet om praksis i statsvitenskap og sosiologi, noe som 

ligger ann til å gå veldig bra.  

Den siste uken i august var det «Engasjertuken». StOr var på stand i Tjodhallen på 

«Engasjert-dagen» og hadde mange besøkende. Engasjertuken ble avsluttet med 

«Engasjertgalla» 2. september hvor Nestleder for Læringsmiljø blant annet holdt en veldig fin 

tale om hvorfor studenter bør engasjere seg under studietiden.  

 

September 

I skrivende stund har det enda ikke skjedd så fryktelig mye i september. Nestleder for 

Utdanning og Nestleder for Læringsmiljø dro til København med Tek-Nat morgenen mandag 

4. september. Ettersom det var Studentrådsmøte denne dagen, dro ikke Leder til København 

før senere på kvelden. På Studentrådsmøtet fikk vi svare på Greater Stavanger sin høring 

om Strategisk Næringsplan for Stavanger-regionen 2018-2025. Der ble det vedtatt at 

Studentrådet ønsker et ekstra punkt om praksisplasser/internships i den planen. Videre ble 

det foreslått mindre endringer og kommentarer til planen.  

Studieturen til København gikk veldig bra og vi fikk masse inspirasjon som vi skal ta med oss 

videre i arbeidet med campusutviklingen.   


