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Orientering til Studentparlamentet  

Leder  

Nestleder for Utdanning  

Som representant i kunstutvalget var Nestleder for Utdanning invitert til en nyutstilling av 

UiS sine Kjell Pahr Iversen bilder, fredag den 24. november. Dette deltok Nestleder for 

utdanning på, og er svært beæret over den beundringsverdige kunsten UiS har fra Stavanger-

kunstneren Kjell Pahr Iversen.  

I utgangen av november mottok Nestleder for Utdanning høringsforslag fra helsefakultetet og 

det samfunnsvitenskapelige fakultet. Nestleder for Utdanning har sendt inn høringssvar til 

begge fakultetene med tilbakemeldinger med både skryt og påpek på mangel på- eller for 

vage tiltak. StOr var også opptatt av å utmerke seg om høringsforslagene inneholdt noe om 

arbeide for å få Senter for fremragende utdanning og senter for fremragende forskning.  

Nestleder for Utdanning har sammen med Leder og Nestleder for Læringsmiljø deltatt på 10 

års jubileet til Valide og åpningen av Studentinkubatoren. Et veldig inspirerende og hyggelig 

arrangement hvor det var mye fokus på innovasjon og nytenkning. Det var stas å ta del i 

åpningen av Studentinkubatoren, som også er et utrolig bra tiltak for studentene.  

StOr fikk besøk av studentleder ved Bjergsted. Et innholdsrikt og hyggelig møte hvor vi ble 

enige om å følge opp hverandre med flere regelmessige møter. Bjergsted er eneste fakultetet 

ved Universitetet i Stavanger (UiS) som ikke er en del av campusen på Ullandhaug, og et 

tettere samarbeid og oppfølging med denne delen av UiS har vært etterlengtet. Nestleder for 

Utdanning ser fram til et forhåpentligvis tettere samarbeid fremover.  

StudentOrganisasjonen StOr 
ved Universitetet i Stavanger  
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Fredag 8. Desember var det duket for Studentparlamentets julebord. Julebordet fant sted på 

Harry Pepper og var en hyggelig kveld med flotte taler, morsomme aktiviteter, god mat og 

god atmosfære.  

Nestleder for Utdanning skrev i midten av desember StOrs spalte i SmiS, med eksamensstress 

som tema. Nestleder for Utdanning fikk mange gode innspill fra både Psykologene ved SiS og 

Studentpresten. Eksamensstress er noe de fleste studentene opplever, og noe som oppleves 

veldig individuelt. Nestleder for Utdanning mener det er viktig å belyse tema og snakke åpent 

om hvor vanskelig og strevsomt det kan føles.  

Den 13. desember hadde Leder, Nestleder for Læringsmiljø og Nestleder for Utdanning 

samarbeidsmøte med ledelsen på UiS. Et nyttig møte hvor alle orienterer og tar opp aktuelle 

saker. Nestleder for Utdanning tok herunder opp dagens tillitsvalgtmodell og ønske om å 

revidere denne ordningen for å tydeliggjøre hvem som har ansvar for de ulike tillitsvalgte i de 

ulike styrer, råd, utvalg og emnetillitsvalgte. De følgende dagene før Arbeidsutvalget tok 

juleferie, gikk dagene til å endre strukturen på Studentenes Hus, og særlig da strukturen i 

kontorlandskapet. Grunnet mangel på midler kunne ikke StOr få bevilget penger til å kjøpe 

nye møbler, men heldigvis var vi så heldige som fikk arve møblene til linjeforeningen ISI, 

som skulle kvitte seg med sine.  

Fra 18. desember  – 4. januar tok Nestleder for Utdanning en fantastisk juleferie hjemme i 

Trondheim. Da ferien var over fikk vi et storslått besøk fra Arbeidsutvalget ved Universitetet i 

Agder. Et utrolig hyggelig møte med mange gode diskusjoner og samtaler om videre 

samarbeid. Nestleder for Utdanning fikk mye inspirasjon til en eventuell revidering av 

tillitsvalgtsmodellen, og mange gode politiske utredninger det skulle samarbeides med. Så 

snart besøket hadde reist var det tid for StOr sin jobbreise til Glasgow i Skottland. En 

hyggelig tur hvor vi besøkte studentorganisasjonene der og hadde noen gode samtaler om 

hvordan de arbeider og hva de arbeider med.   

På nyåret har Nestleder for Utdanning mottatt flere studenthenvendelser angående både sen 

sensur, tilbakemelding på begrunnelse av karakterfastsetting og problemer knyttet til 

eksamen. Dette har krevd tid, og Nestleder for Utdanning har arrangert og deltatt på flere 

møter vedrørende noen av disse henvendelsene.  

Den 17. Januar ble det arrangert fest for de studieprogrammene som har høyest svarprosent og 

høyest antall besvarte på Studiebarometerundersøkelsen 2017. Festen var arrangert av 

Nestleder for Utdanning og Utdanningsavdelingen ved UiS, og skal rette lys mot de flinke 
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studieprogrammene som virkelig har gjort en forskjell ved at så mange har besvart 

undersøkelsen og gitt sin tilbakemelding på utdanningskvaliteten ved UiS. Det var en 

hyggelig kveld som ble åpnet med en inspirerende tale fra Rektor, Marit Boyesen.  

Nestleder for Utdanning stilte som leders stedfortreder på møte om Samhandlingsforum for 

konferanse og innovasjonsaktiviteter. Dette var et møte med ulike aktører fra næringslivet 

hvor det ble presentert ulike spennende kommende aktiviteter.  

Nestleder for Utdanning har sammen med Nestleder for Læringsmiljø brukt en del tid på 

planlegging og forberedelser til Organisasjonsseminaret som skulle avholdes lørdag 3. 

februar. Da lørdagen endelig kom måtte det beklageligvis lande på en avlysning. På grunn av 

sykdom kunne dessverre ikke organisasjonsseminaret avholdes denne dagen likevel, og blir 

dermed utsatt. Det ble sendt ut meldinger tidlig på dagen angående avlysningen og utsettelse 

av organisasjonsseminaret. Det er alltid beklagelig å måtte avlyse noe mange har sett fram- og 

forberedt seg til.  

Tirsdag 6. februar stilte Nestleder for Utdanning som Leders stedfortreder i 

Læringsmiljøutvalget. Under dette møtet klarte studentrepresentantene i utvalget å få utvalget 

til å vedta et forslag om å utrede et botsystem på UiS, som skal foreslås for universitetsstyret, 

som tar den endelige beslutningen. StOr har lenge løftet saken som sen sensur og foreslått 

botsystem som et alternativt tiltak for å forebygge sen sensur. Det er derfor gledelig at dette 

blir foreslått for universitetsstyret, så blir det spennende å se hva som skjer videre.  

I morgen, onsdag 7. februar reiser Nestleder for Utdanning på formøte til 

Bærekraftskonferansen. Selve bærekraftskonferansen er 8.-9. februar og Nestleder for 

Utdanning ser svært frem til denne konferansen og debatten om hvilket ansvar høyere 

utdanningsinstitusjoner har for å nå FNs bærekraftsmål.  

 

Nestleder for Læringsmiljø   
I slutten av november måned hadde Nestleder for Læringsmiljø i samråd med StOr, SmiS, 

Velferdstinget i Stavanger og Fadder UiS gleden av å planlegge og invitere alle studenter ved 

UiS til å delta på en nettbasert julekalender for hele desember måned. Julekalenderen så ut til 

å falle i smak blant studentene ved UiS, og Nestleder for Læringsmiljø syntes det var en 

givende prosess å ta del i.  
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28.november hadde Nestleder for Læringsmiljø, sammen med Arbeidsutvalget i StOr gleden 

av å delta på Valide og Studentinkubatorens 10års jubileum i Arkivenes Hus. Kvelden satte 

innovasjon i fokus og det ble feiret ti år med Senter for innovasjonsforskning samt åpningen 

av UiS sin studentinkubator og Valides grunderinkubator. Det var en flott kveld å ta del i, og 

en viktig arena som satte studenter og innovasjon i fokus.  

Første dagen i desember ble markert med julemusikk, fargerike vafler og gløgg. 

Arrangementet fant sted ved første etg. Studentenes Hus, og var i regi av Nestleder for 

Læringsmiljø. Arrangementet hadde et storslått oppmøtte på rundt 200 studenter og det var 

full trøkk og topp stemning fra arrangementets start til slutt. En kort uke etterpå arrangerte 

Nestleder for Læringsmiljø, Studentpresten og Unge i Dialog en kjempe vellykket og 

hyggelig ”Christmas Lunch”. Målgruppen for arrangementet var internasjonale studenter, 

men og med en god miks nasjonale studenter. Nestleder for utdanning bisto med hjelp og 

promotering i sosiale medier for å nå ut til studentmassen.  

8.desember arrangerte Nestleder for Læringsmiljø sammen med Arbeidsutvalget i StOr 

julebord for Studentparlamentet. Julebordet ble arrangert i de nye lokalene til Harry Pepper, 

og arrangementet skulle rose Studentparlamentet for den flotte innsatsen de har nedfelt i 

Studentdemokratiet ved UiS. 

I samråd med Studentpresten UiS og Nestleder for Utdanning arrangerte Nestleder for 

Læringsmiljø den tradisjonelle «lys-i-mørke-aksjonen» på Campus Ullandhaug 13.desember. 

I tradisjonen tro gikk Nestleder for Læringsmiljø, Nestleder for Utdanning og Studentpresten 

UiS rund om på Campus og delte ut klementiner, gløgg og pepperkaker til studentene ved 

Universitetet. Dagen så ut til å gi glede og lys til studentene.  

14.desember hentet Nestleder for Læringsmiljø sammen med Nestleder for utdanning en brukt 

sofa og kjøkkenbenk fra linjeforeningen ISI sine gamle lokaler i 5.etg på Kjølv Egelands Hus. 

Hentede møbler ble så plassert på kontorlandskapet på Studentenes Hus. Dette for å endre 

både struktur og kultur i kontorlandskapet. Nestleder for Læringsmiljø har mottatt gode 

tilbakemeldinger blant et større spekter studenter og er nå meget fornøyd med 

kontorlandskapet.  

Nestleder for læringsmiljø tok juleferie 15.desember og var tilbake i arbeid 3.januar.  
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Starten av det nye året startet med et flott og innholdsrikt besøk av Studentdemokratiet i 

Agder (STA). Her ble gode samtaler diskutert og Nestleder for Læringsmijlø fikk godt utbytte 

av deres besøk.  

9.januar dro Arbeidsutvalget i StOr på studietur til Glasgow. Vi besøkte de ulike 

studentdemokratiene ved Universitetet i Glasgow og fikk innblikk i hvordan de arbeider og 

påvirker sin institusjon. Nestleder for Læringsmiljø syntes turen var innholdsrik og spennende 

å få bli med på. 

16.januar var det duket for Engasjertmøte, og Nestleder for Læringsmiljø var fornøyd med 

studentens oppmøte. Møtet la vekt på å presentere viktige utvalg ved vår institusjon, samt at 

nye linjeforeninger og studentorganisasjoner skulle få mulighet til å presentere seg selv og 

sine kommende arrangementer. Samme dag, dro Nestleder for Læringsmiljø og Leder av StOr 

i møte med Ressursgruppen for Studenter. Møtet tok høyde for oppfølgingssaker og tilrettela 

for årets fremtidige arrangementer og planer.  

17.januar var det duket for Studiebarometerfesten, en fest som Nestleder for Læringsmiljø 

fikk bistå som rydde- og registreringshjelp. Arrangementet ble avholdt på FOLKEN og var et 

flott arrangement som satte studentene i fokus. Nestleder for Utdanning og Rektor, Marit 

Boyesen holdt begge flotte og inspirerende taler til de fremmøtte studentene. 

I januar måned ble det opprettet en ny studentorganisasjon på UiS, noe Nestleder for 

Læringsmiljø syntes er utrolig spennende. Studentorganisasjonen heter «Det Akademiske 

Selskap UiS» og er allerede i god gang med å planlegge fremtidige arrangementer,  

23.januar tok Nestleder for Læringsmiljø del i et intervju med TNS Gallup. Intervjuet belyste 

tematikk rundt rådgivning innen arealutnyttelse, her spesielt med tanke på Kjølv Egelands 

Hus. Nestleder for Læringsmiljø syntes det var en hyggelig, og noe uformell samtale.  

Sammen med Nestleder for Utdanning og Leder av StOr deltok Nestleder for Læringsmiljø på 

et informasjonsmøte i regi av SAIH i Arne Rettedal Hus 30.januar. Senere samme dag hadde 

Arbeidsutvalget i StOr et mer formelt møte med SAIH, der møtet belyste SAIH sine 

fremtidige kampanjer og hvilken rolle StOr evt kan ha i disse.  

I begynnelsen av februar avholdt Arbeidsutvalget i StOr et innstillende AU-møte sammen 

med Kvalitet- og Kontroll komiteen (KK), der vi sammen gikk gjennom sakspapirene til 

Studentparlamentsmøtet i februar.   
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Lørdag 3.februar skulle det årlige Organisasjonsseminaret avholdes. Denne gangen på 

Universitetet. Grunnet sykdom ble organisasjonsseminaret avlyst, og Nestleder for 

Læringsmiljø holdt ikke sine planlagte presentasjoner. Organisasjonsseminaret er et av de 

viktigste seminarene for Studentparlamentets medlemmer, og Nestleder for Læringsmiljø 

syntes det var noe leit at seminaret ble avlyst.  

6.februar var det Læringsmiljøutvalgsmøte. Nestleder for Læringsmiljø og 

studentrepresentantene var godt forberedt til møtet og fikk gjennomslag for sitt forslag om å 

utrede et botsystem. Det er nå opp til Universitetsstyret om tiltaket iverksettes eller ei. Dette 

er en sak StOr har kjempet for lenge, og det er svært moro at saken ble vedtatt.   

Nestleder for Læringsmiljø har sammen med Studentpresten UiS deltatt på flere kurs- og 

telefonvakter hos Kirkes SOS i desember, november, januar og februar måned. Kursene og 

telefonvaktene har vært til god hjelp for Nestleder for Læringsmiljø som nå har fått mer 

tyngde og kompetanse rundt samtalemetodikk som igjen kan tas med inn i pilotprosjektet, 

Studenttelefonen. Nestleder for Læringsmiljø har sammen med Studentpresten UiS mottatt 

mange søknader fra studenter som ønsker å bli frivillige medarbeidere i tjenesten. Nestleder 

for Læringsmiljø og Studentpresten UiS er nå også godt i gang med samtaleintervjuer av 

potensielle frivillige medarbeidere. Videre har Leder av StOr sammen med Nestleder for 

Læringsmiljø god dialog med ledelsen ved UiS om samarbeidskontrakt. Nesteleder for 

Læringsmiljø sitter nå som prosjektleder for prosjektet og opplever at tjenesten har positiv 

omtale blant både studenter og eksterne aktører.  

8.februar og 9.februar reiser nestleder for Læringsmiljø på Studentkonferansen i Bergen i 

samarbeid med UH-Net Vest. UiS stiller med 7 representanter og konferansen skal belyse 

spennende tematikk.  

 

 


