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Nestleder for Læringsmiljø orienterer   

Nestleder for Læringsmiljø har siden sist Studentparlamentsmøte 20.mars, hatt en travel 

periode sammen med Arbeidsutvalget i StOr. Det har den siste tiden vært ekstra påkjennende 

grunnet krevende arbeidsmengder og uforutsette hendelser. Etter vedtak fattet av 

Studentparlamentet ble det avholdt et ekstraordinært Studentparlamentsmøte 9.april som 

Nestleder for Læringsmiljø og Arbeidsutvalget har behandlet av høyst viktighet. Nestleder for 

Læringsmiljø ønsker med dette at orienteringen ses i sammenheng med en hektisk og 

belastende periode.  

Nestleder for Læringsmiljø deltok 21.mars på en uformell påskelunsj hos LevelUp sammen 

med studentinkubatørene. Dette etter invitasjon mottatt av senter for entreprenørskap 

Handelshøgskolen ved UiS. Påskelunsjen var for alle inkubatører og Nestleder for 

Læringsmiljø fikk godt utbytte av dagen da hun sammen med ledelsen ved Handelshøgskolen 

fikk et innblikk i inkubatørenes spennende og travle hverdag.   

Arbeidsutvalget i StOr reiste til Universitetet i Agder i perioden 22.03.18 – 24.03.18 for å 

arbeide med læringsmiljøpolitiske saker, samt akademisk frihet og solidaritet sammen med 

Studentorganisasjonen i Agder (STA). Nestleder for Læringsmiljø så nytten i dagene og har 

den siste perioden vært i god dialog med STA for planlegging av felles overlapp med 

påtroppende og avtroppende Arbeidsutvalg i STA og StOr.  

Nestleder for Læringsmiljø har den siste tiden tatt store grep på lagerrommet på Studentens 

Hus. Nestleder for Læringsmiljø foretok en rengjøring av kjøleskap og kjøkken i uke 13 slik 

at studentene kunne returnere til rene lokaler etter endt påskeferie. Nestleder for Læringsmiljø 

foretok en ytterligere ryddeaksjon på lagerrom og kontorlandskap på Studentenes Hus etter 

tilbakemelding fra Statsbygg og Driftsavdelingen ved Universitetet i Stavanger (UiS). Det ble 

bestilt en kontainer som i løpet av to korte dager ble fylt til randen av gammelt rot og 

materiell. Nestleder for Læringsmiljø kan si seg fornøyd med egen innsats, men håper StOr i 

fremtiden skal slippe slike opprydningsdager da dette er tidkrevende og unødvendig ettersom 

alle har et felles ansvar å holde Studentenes Hus ryddig og renslig.  

Nestleder for Læringsmiljø var borte fra kontoret i perioden 30.03.18-05.04.18 grunnet 

påskeferie. I denne tidsperioden oppsto det likevel uforutsette hendelser som påla Nestleder 

for Læringsmiljø samt Leder av StOr ytterligere arbeidsoppgaver som måtte gjennomføres fra 

hjemmekontor.   
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April måned var preget av sakspapirer og delegasjonsmøter tilknyttet Norsk 

Studentorganisasjon (NSO) og NSO sitt landsmøte. Nestleder for Læringsmiljø deltok 

sammen med en delegasjon fra UiS på totalt åtte – 8 – personer, på forberedende landsmøte i 

Trondheim 7.-8.april. NSO sitt forberedende møte i Trondheim var svært givende da det tok 

for seg hvilke saker som skulle løftes ved Landsmøtet, samt en forberedende gjennomgang av 

selve Landsmøtet. UiS delegasjonen benyttet det forberedende møtet til også å snakke med 

flere av kandidatene som stilte til valg i NSO. Nesteleder for Læringsmiljø fikk stort utbytte 

av helgen og syntes både UiS delegasjonen og Arbeidsutvalget deltok i gode diskusjoner med 

andre studentdemokratier og medlemslag av NSO. Selve Landsmøtehelgen foregikk på et fint 

hotell i Norges eldste by, Tønsberg. På møteagendaen var Mangfold- inkludering og 

likestilling, vedtekter samt andre dokumenter av viktighet. Av UiS delegasjonens åtte – 8 – 

representanter ble totalt fem – 5 – av valgt inn i sentralstyret og komiteer i NSO. Nestleder for 

Læringsmiljø ble valgt som medlem av Læringsmiljøpolitisk komite (LMPK) og ser frem til 

arbeidet det medfører.  

Nesteleder for Læringsmiljø fikk gleden av å møte og presentere Studenttelefonen for flere av 

Velferdstingene i landet under et møte Velferdstinget i Stavanger (VT) avholdt på 

Studentenes Hus. Nestleder for Læringsmiljø syntes det var givende å møte Velferdstingene i 

landet og syntes responsen om Studenttelefonen var meget positiv. Nestleder for Læringsmiljø 

inviterte sammen med Leder av StOr, til enda et samarbeidsmøte om studenttelefonens mulige 

parter ved en senere anledning. Møtet ble holdt på bakgrunn av at StOr ønsker å fortsette den 

gode dialogen med Studenttelefonens mulige parter, samt å se fremgang i prosessen.  

10.april var det duket for Studentløpet i Stavanger sentrum. Dette et studentløp i regi av UiSi. 

Studentorganisasjonen StOr bisto Studentløpet sammen med Fadder. Nestleder for 

Læringsmiljø satt opp stand sammen med organisasjonskonsulent og Fadderstyret hvor det 

ble delt ut frukt, kake, vann, brus og vennlige smil til de spreke studentene som iherdig løp 

rundt Breiavatnet. Nestleder for Læringsmiljø deltok også i løpet rundt Breiavatnet.  

Etter vedtak fattet av Studentparlamentet 20.03.2018 ble Nestleder for Læringsmiljø valgt 

som sekretær av Handlingsplankomiteen. Nestleder for Læringsmiljø avholdt totalt fem – 5 – 

møter med Handlingsplankomiteens valgte representanter. Nesteleder for Læringsmiljø syntes 

prosessen var spennende og syntes at de av Handlingsplankomiteens medlemmer som møtte 

ved møter har gjort et grundig arbeid i utarbeidelsen av ny Handlingsplan for Arbeidsutvalget 

for 2018/2019.  

I april måned deltok Nestleder for Læringsmiljø på et brukermøte for et 

oppgraderingsprosjekt med kafe Optimisten i Kjølv Egelands Hus. Da prosjektet har som 

målsetning om å stå ferdig ved studiestart førstkommende høst, syntes Nestleder for 

Læringsmiljø dette var en viktig møtearena for å fremme gode innspill til brukergruppens 

prosjektplan.  

Nestleder for Læringsmiljø utarbeidet i samarbeid med Ressursgruppen for Studenter i 

Næringsforeningen en undersøkelse for å kartlegge hva studentene selv mener er viktig i egen 

by. Dette for at studentene aktivt skal kunne forme egen og ønsket studentby. Undersøkelsen 

viste spennende tall som Nestleder for Læringsmiljø mener er viktige i dagens- og fremtidens 

planlegging av Stavanger som studentby.  
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Nestleder for Læringsmiljø har vært i møte med Campus Studentersamfunn Tappetårnet for 

planlegging av årets StOr Sommerfest. Det er fra begge parter ønskelig at det skapes god 

stemning for studentene, og at årets Begeistringspris deles ut denne dagen.  


