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• 14.09.18 var det møte med Læringsmiljøutvalget hvor jeg ble konstituert som 

møteleder. Studentombudet ble tatt opp som fast observatør i utvalget og 

fellesseminaret ble utsatt til desember på grunn av at nye medlemmer skal få 

mer erfaring og kan dermed bidra med et bedre utgangspunkt i grunn. I 

tillegg ble vi orientert om sen sensur hvor flere av fakulteter og enheter ved 

UiS har klart å redusere omfanget av forsinket sensur. Dette betyr at 

oppmerksomheten som er rettet mot problemstillinger knyttet til forsinket 

sensur og at tiltak som er iverksatt har virket. Det er fortsatt behov for å ha 

fokus på å overholde sensurfristen.  

• 18.09.18 møtte jeg med ny faddersjef, Christian Helle, hvor vi gikk gjennom 

forventninger til året, planla møte med ledelsen, retningslinjer for samarbeid, 

fadder som egen organisasjon og at Christian setter seg inn i 

styringsdokumenter. 

• Ressursgruppen for studenter har hatt et arrangement: sosiale medier i 

jobbsøkingen. Det var lavt antall deltakere og ressursgruppen for studenter 

mangler en leder per dags dato. 

• Vi hadde organisasjonsseminar 25. september 2018. Her var det ikke mange 

som møtte opp, men tilbakemeldingene var gode når det kom til opplegg. Det 

negative var at man fikk for kort varsel til når organisasjonsseminar skulle 

være og det tar arbeidsutvalget til oss. Vi fikk også innspill til hva vi kan 

fokusere på til neste organisasjonsseminar. 

• Revidert økonomireglementet og oppdaterte vedtekter er lagt ut på nettsiden. 



• 19.09.18 var det møte med utdanningsutvalget som tok opp akkrediteringer 

og nedlegginger. Seks nye masterprogram ble akkreditert og et 

masterprogram ble nedlagt.  

o Akkreditert: 

 Jordmorfag 

 Religion, Culture and Society 

 Applied Data Science 

 Computational Engineering 

 Risk Analysis and Governance 

 City and Regional Planning 

o Nedlagt: 

 Femårig integrert master ved HHUiS 

I tillegg var det endring av navn på studier og forskrift om opptak til studier og 

emner ved UiS vedtatt.  

o Sak 42/18 om kolliderende eksamener ble tatt opp i 

Utdanningsutvalget hvor utdanningsdirektør, Veslemøy Hagen, 

uttrykte at dette skulle hun ta videre. Jeg skal følge opp dette på neste 

møte med utdanningsutvalget og i møter med utdanningsdirektør. 

Utover dette var det en konsensus på møtet om at det burde utarbeides 

en bedre ordning enn den som er nå.  

• Utlysningen av organisasjonskonsulent ble utlyst 18.09.18 med varighet til 

7.10.18. Per nå har jeg fått to henvendelser privat og håper med dette at vi får 

mange gode søkere.  

• Vi har hatt møte med verdensdagen for psykisk helse hvor StOr kommer til å 

var delaktig på stand i dag (10.oktober) og på arrangementet 17. oktober. 

• Jeg var på ledersamling med NSO 28-30. september. Her var det godt med 

faglig påfyll og erfaringsutveksling.  

•  



• 1.10.18 var jeg på lederforum med ledelsen. Tema var tverrfaglighet og 

samarbeid på tvers. Vi hadde diskusjon i grupper om blant annet profilering 

av UiS. 

• 3.10.18 var jeg og Faddersjef på møte med universitetsdirektør og rektor. Her 

ble det ny faddersjef presentert og resultatet lagt fram. Mer informasjon vil 

jeg informere om under sak: 55/18 Fadder rapport.  

• Una og jeg hadde møte med Nordic Web ang. nettsiden. Det er helt klart at 

denne må oppdateres i blant annet design, få engelsk versjon og samle 

menyer. Vi jobber for å finne den rimeligste løsningen. 

• 8 og 9. oktober sittet i intervjuer ang. ansettelse av ny rektor. Dette er en 

veldig spennende prosess og vi kommer til å ha nye møter 1 og 20. 

november. Ansettelse behandles i universitetsstyret 6. desember.  

•  I dag 10. oktober sto vi i StOr på stand for å markere verdensdagen for 

psykisk helse og oppfordrer alle til å delta på «et rausere liv» 17. oktober på 

Folken. 

• Moderat Liste lurte på hva slags arbeid som har blitt gjort i forhold til saker 

om grupperom som ble lagt frem i våres, herunder:  

o StudentOrganisasjonen StOr skal arbeide for å øke antall disponible 

grupperom på Universitetet i Stavanger.   

o StudentOrganisasjonen StOr skal arbeide for å bedre dagens 

reservering system av grupperom på Universitetet i Stavanger.    

• I den sammenheng har jeg prøvd å lete gjennom databasen i StOr for å finne 

ut om det har blitt gjort noe arbeid på dette. Det fant jeg ikke. I tillegg 

forhørte jeg meg med avtroppende AU og ønsket en skriftlig orientering av 

hva som hadde blitt gjort, men ble henvist til databasen til StOr. Denne 

databasen er omfattende og fikk beskjed om å søke på stikkordet 

«grupperom». Med dette kan det konkluderes at på grunn av at tidligere AU 

satt i en prekær situasjon, har dette arbeidet ikke blitt prioritert. Dagens AU 



bemerker seg dette og skal ta dette videre opp med drift, statsbygg og 

universitetsdirektør for å finne en løsning.  

 

 

 

 


