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TV-aksjonen:  
 

Jeg ble fra StOr inkludert i arbeidet med å arbeide mobilisere studenter til TV-aksjonen den 28.09, 
dette var ett arbeid UiS allerede var med på, fra før sommeren av. Arbeidsgruppen som arbeider med 
TV-aksjonen er den samme gruppen som arbeider med å dele ut begeistringsprisen, den består av meg, 
Prorektor Dag Husebø, Studentprest Leni Mæland, og Elisabeth Hope fra SiS.  

For de som husker fjoråret var signaturarrangementet en fotballkamp mellom studenter og ansatte, 
samt at studentene tok seg av innsamling på Viking Stadion på selve aksjonsdagen. I år blir det flere 
arrangementer fra UiS sin side. Universitetet har bidratt med penger til innkjøp av suppe som skal 
selges her på campus 15.10, 16.10 og 18.10. Rundt salget av suppe skal man få studentene til å sette 
seg ned, og ha en samtale med hverandre eller med de som selger suppen. Rektormøtet tar også sin 
lunsj her på mandag den 15. Poenget med dette er som tidligere nevnt å samle inn penger til TV-
aksjonen, samt å mobilisere studentene til å være bøssebærere i de bydelene de bor.  

 

 
Arealutvikling i KE:  
Nestleder for Læringsmiljø har fått muligheten til å være med på ett spennende areal-prosjekt rundt 
Tjodhallen og gangen i 1.etasje i Kjølv Egelanshus. Prosjekteier er teknat. Vi har til nå hatt to møter. 
På det første møtet var vi på befaring i de områdene hvor det er tenkt å gjøre endringer. På det andre 
møtet var arkitekten UiS leier inn til stede, og fikk gruppens innspill og ønsker. Prosjektet ser veldig 
lovende ut, og jeg håper vi snart kan se arealene rundt Tjodhallen både hyggeligere, og mer 
stimulerende enn det de er i dag.  

 

Generelt:  
- Har møtt i LU. 
- Vært på oppfølgingsmøte med UiS angående SHoT-undersøkelsen, og diskutert tiltak. En 

positiv ting å trekke ut av disse møtene er at UiS har fått øynene opp for studentenes hus som 
den sosiale arenaen den er og kan være. Vi planlegger å fortsette presset her, slik at vi kan se 
resultater i andre enden.  

- Flere nye linjeforeninger er på vei, tilknyttet forskjellige fakulteter og miljøer på universitetet.  
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