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Orientering til Studentparlamentet

Leder
Dagen etter forrige Studentparlamentsmøte dro Leder til Bergen for å være med på studieårets
første møte i Studentrådet i UH-Nett Vest. Studentrådet består av lederne av
studentdemokratiene på Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder, Universitetet i
Stavanger, Høyskolen på Vestlandet og Høyskolen i Volda. Det skulle velges
studentrepresentanter til forskjellige verv. Leder ble valgt til Kontaktutvalget i UH-Nett Vest.
Kontaktutvalget innstiller på sakene som skal opp i styret.
Videre skal Studentrådet ha møte i november i Kristiansand, februar og mars i Bergen. Det
ble også bestemt at den felles overlappen man pleier å ha i juni, neste år skal legges til
Stavanger.
Leder har også vært i en arbeidsgruppen som har sett på varslingssystemet for studenter ved
Universitetet i Stavanger, og 18. september avga vi vår rapport. Arbeidsgruppen har fått god
tilbakemelding fra Rektor og det vil bli iverksatt flere tiltak basert på rapporten. Det er med
andre ord fortsatt en del arbeid som gjenstår for arbeidsgruppen.
Den 19. september var Leder og Nestleder for Utdanning på en NOKUT-konferanse i Oslo
om Studiebarometeret på invitasjon fra Utdanningsavdelingen. Det var en spennende
konferanse hvor vi fikk god inspirasjon til videre arbeid med studiebarometeret og
studentmedvirkning ved UiS.
Den 25. september var Leder med på «Lederforum» som er et forum hvor alle lederne i både
den faglige og administrative linjen på UiS samles. Tema for møtet var realisering av

strategien til UiS med fokus på området innovasjon/entreprenørskap i UiS sitt
samfunnsengasjement. Det var et spennende møte hvor Leder deltok aktivt og mottok gode
tilbakemeldinger på sine innspill.
På forrige møte ble Studentparlamentet orientert om at StOr er i samtaler med Schibsted
Norge om en mulig avtale som vil gi UiS-studentene gratis tilgang til Schibsted sine
nettaviser (blant annet Aftenposten og Stavanger Aftenblad) på campus. Avtalen har måttet
vente på seg da UiS har ønsket endringer i kontraktforslaget fra Schibsted. Det er mindre
presiseringer de ønsker, men det er nok til at avtalen har måttet vente. Schibsted krever også
at StOr får godkjennelse fra administrasjonen og IT-avdelingen ved UiS, slik at StOr hittil
ikke har presset gjennom avtalen, men takket ja til all hjelpen UiS har tilbudt seg. I skrivende
stund venter StOr på tilbakemeldinger fra Schibsted på de endringsforslagene som ble
fremmet.
Arbeidsutvalget ble også invitert til åpningen av Digital Didaktisk Verksted (DDV) på
Fakultet for Utdanningsvitenskap og humaniora (FUH). Leder og Nestleder for Læringsmiljø
deltok på vegne av StOr. Det er et spennende prosjekt som skal hjelpe lærerstudentene ta i
bruk ny teknologi i undervisningen. StOr gleder seg til å følge arbeidet videre.
Leder har også vært i møte med den nye kultursjefen i Stavanger Kommune sammen med
blant annet Rektor, Prorektor, Strategi- og kommunikasjonsdirektør. Stavanger Kommune
skal lage en ny kulturdelplan som skal strekke seg mot 900-årsjubileet til Stavanger i 2025. I
den forbindelse ønsker kultursjefen innspill fra studentene og universitetet om hvilke tiltak
kommunen kan gjøre for at studentene og universitetet kan bli en større del av kulturtilbudet i
Stavanger. Det vil bli holdt flere møter utover høsten, og egne møter mellom StOr og den nye
kultursjefen.
Leder og Nestleder for Læringsmiljø deltok også på møtet i Ressursgruppen for Studenter i
Næringsforeningen 4. oktober. Der orienterte StOr om vedtaket til Studentparlamentet på
forrige møte om en samlet karrieredag. I henhold til vedtaket skal ikke Arbeidsutvalget lenger
bruke tid på denne saken og dermed vil det videre arbeidet bli fulgt opp av andre medlemmer
av ressursgruppen. Videre har StOr tatt en sentral rolle i ressursgruppen når det kommer til et
samarbeid mellom UiS og Næringsforeningen for å få på plass en ordning rundt
praksis/internships. StOr inviterte dermed alle prodekanene for undervisning, prorektor og en
representant fra Næringsforeningen til et møte 6. oktober for å snakke om muligheten for ett
felles system som både bedrifter og UiS vil ha nytte av. Det er av StOrs oppfatning at vi ikke

trengte å overtale prodekanene til å satse på praksis/internships, men at arbeidet består i å
finne et system som vil fungere for alle fakultetene. Det ble bestemt at StOr skal følge opp
dette arbeidet i sine samarbeidsmøter med fakultetene gjennom høsten før det inviteres til et
nytt møte Næringsforeningen etter nyttår.
Arbeidsutvalget har også vært med på et fokusgruppeintervju med UniPed for å snakke om
overgangen til Canvas og generelt om bruken av digitale verktøy i undervisningen. Det var et
spennende møte hvor det kom veldig mange gode innspill.
Den 10. oktober var det Verdensdagen for psykisk helse, og Arbeidsutvalget benyttet dagen til
å avduke logoen til «Studenttelefonen». Vi fikk også presentere prosjektet vårt og har med det
aktivt startet rekrutteringen av frivillige studenter. Målet er å ha på plass et kurs for de
frivillige innen februar 2018, med lansering av Studenttelefonen i mars 2018.
Videre kan Arbeidsutvalget orientere om at Studentombudet er sykmeldt og vil bli lenge borte
fra jobben. Universitetsdirektøren har vedtatt at inntil videre vil henvendelser til
Studentombudet bli videresendt til juristene på Utdanningsavdelingen. Dette er ment til å
være en kortsiktig løsning, og andre tiltak vil bli iverksatt når man har mer informasjon om
Studentombudets situasjon. Universitetsdirektøren har sagt at StOr vil bli holdt informert
underveis.

Nestleder for Læringsmiljø
Pro-rektor har i samarbeid med Nestleder for Læringsmiljø vært i flere møter sammen der det
har blitt avklart hvilke rolle vi skal ha i henhold til årets TV-aksjon. Det vil blant annet den
17. oktober flagges over hele campus for å promotere årets TV-aksjon og det vil samme
dagen bli arrangert en fotballkamp mellom ansatte og studenter på fotballbanen på campus.
StOr og UiS vil også gå som bøssebærere 22. oktober.
StOr har mottatt 5 listesøknader til årets studentvalg. Arbeidsutvalget hadde en nøye
gjennomgang for å godkjenne hver enkelt kandidat. Det er 2 kandidater som av ulike grunner
ikke ble godkjente.
Nestleder for Læringsmiljø løp rundt friidrettsbanen på Campus til inntekt for
Studentaksjonen Stavanger sin kampanje. Midlene som ble samlet inn gikk her til Kirkens
Nødhjelp sitt undervisningsprogram i Faryab-provinsen i Afghanistan.

Det ble også arrangert en bøssebærer-aksjon i regi av Studentaksjonen Stavanger, der
Nestleder for Læringsmiljø deltok som bøssebærer og tellekorps.
Engasjertmøte ble avholdt 26.09.17, der Nestleder for Læringsmiljø fokuserte på
Campusutvikling. Det var et godt oppmøte og Nestleder for Læringsmiljø er generelt fornøyd
med møtet.
Nestleder for Læringsmiljø og Leder var også tilstede på den offisielle åpningen av Digital
Didaktisk Verksted (DDV) på Fakultet for Utdanningsvitenskap og Humaniora.
Arbeidsutvalget gleder seg til å følge arbeidet videre.
Nestleder for Læringsmiljø har sammen med Leder av StudentOrganisasjonen StOr hatt en
gjennomgang av «Rapport om læringsmiljøutvalgene og utredning av lovverk ang
læringsmiljø» som er utarbeidet av Norsk Studentorganisasjon (NSO). Det har nemlig blitt
varslet at Kunnskapsdepartementet i løpet av høsten ønsker en kartlegging av arbeidet med
læringsmiljø på de forskjellige institusjonene med fokus på læringsmiljøutvalgenes arbeid.
Karrieredagen i regi av NHS Jobbsenter ble i år avholdt 03.10.17 i Tjodhallen.
Arbeidsutvalget i StudentOrganisasjonen StOr stod på stand hele dagen, og kom i god kontakt
med studentene. Nestleder for Utdanning og Nestleder for Læringsmiljø hadde bakt muffins i
forkant av Karrieredagen, noe som var en suksess under selve dagen.
Nestleder for Utdanning og Nestleder for Læringsmiljø tok også del i Karrieredagens
kveldsarrangement på Alf & Warner der vi fikk møte flere engasjerte studenter som hadde
stelt i stand god mat og trivelig selskap.
Det ble arrangert «Dialogue between Norwegian and International students» at Tappetårnet
03.10.17, der Nestleder for Utdanning og Nestleder for Læringsmiljø holdt en kort
presentasjon om StudentOrganisasjonen StOr. Det var godt oppmøte og StOr fikk gode
tilbakemeldinger.
Arbeidsgruppen for undervisningskvalitet holdt, 04.10.17 en Workshop om Studentenes
læringsmiljø. Nestleder for læringsmiljø er representert i denne arbeidsgruppen og deltok
aktivt i workshopen. Det er mye spennende prosjekter på gang, og Nestleder for Læringsmiljø
gleder seg til fortsettelsen av arbeidet.
Nestleder for Læringsmiljø er også representert i en arbeidsgruppe som tar for seg
miljømålene ved Universitetet i Stavanger. Møtet ble avholdt 04.10.17 på Arkivenes Hus, der

de ble enige om å avholde et møte om bærekraftig campusutvikling på Campus Ullandhaug i
november.
Arbeidsutvalget ble bedt på et fokusgruppeintervju sammen med UniPed i henhold til
overgangen fra ItsLearning til Canvas. Vi fikk også komme med innspill til arbeidet med
innføringen av digitale verktøy i undervisningen. StOr er av den oppfatningen av at UniPed
satte pris på innspillene vi kom med.
Studentorganisasjonen StOr inviterte alle prodekaner for utdanning ved UiS til et møte med
Næringsforeningen i Stavanger og Ressursgruppen for Studenter for å snakke om et potensielt
samarbeid om praksisplasser / internships. Nestleder for Læringsmiljø er representert i
Ressursgruppen for Studenter og var i dette møtet representant for Ressursgruppen for
Studenter. Det var et godt møte, og StOr skal følge opp arbeidet i samarbeidsmøtene vi har
med fakultetene.
09.10.17 ble vi i StudentOrganisasjonen StOr invitert til et lunsjmøte med den nye Fakultetet
for Helsevitenskap. Her ble det mye snakk om Kompetansehevingskurset, noe Nestleder for
Utdanning har god kontroll på. Vi snakket også om det videre samarbeidet mellom StOr og
fakultetet. StOr tok også opp problematikken om at flere av studentene på fakultetet har
obligatorisk undervisning under fadderuken. Dette var det første møtet mellom StOr og det
nye fakultetet, og møtet handlet også i stor grad om å bli kjent med hverandre og veien videre.
Det ble avtalt at det skal holdes ett møte til før jul.
Studentpresten og Nestleder for Læringsmiljø har brukt mye tid til å planlegge Verdensdagen
for psykisk helse som foregikk 10.10.17.
Verdensdagen for psykisk helse var en innholdsrik dag der Leder av StOr og Nestleder for
Læringsmiljø lanserte logoen til «Studenttelefonen» for første gang. Presentasjonen ble tatt
godt imot og Nestleder for Læringsmiljø har i etterkant av Verdensdagen for psykisk helse
mottatt 6 forespørsler om å bli frivillig i prosjektet noe som lyder godt for den videre
rekrutteringen av frivillige.
Nestleder for Læringsmiljø har den siste tiden vært i flere møter med studenter angående
mulig oppstart av nye linjeforeninger og studentorganisasjoner. Det har allerede blitt opprettet
flere organisasjoner og foreninger og enda flere er i oppstartsfasen. Dette er et godt tegn for
engasjementet blant studentene på UiS.

Nestleder for Utdanning
Torsdag etter forrige Studentparlamentsmøte gikk til siste planlegging og klargjøringer til
Kompetansehvingskurset, da vi reiste dagen etterpå. Årets kompetansehevingskurs var fredag
15. – søndag 17. september og fant sted ved Mo Laksegard i Sand. Vi ble totalt 17 deltakere,
hvor ingen, bortsett fra StOr-leder, Jørgen Sjøberg, hadde deltatt tidligere. Jeg sendte ut et
evalueringsskjema etter kurset, hvor det ser ut til at alle har svart. Ut ifra evalueringen ser det
ut til at de tillitsvalgte som deltok er samlet sett fornøyde med kurset. Jeg kommer til å bruk
tilbakemeldingene i evalueringen til å lage en oppsummering av de helhetlige inntrykkene til
de som deltok. På denne måten kan vi se hvordan vi kan forbedre fremtidige
kompetansehevingskurs.
Jørgen og jeg ble invitert av utdanningsavdelingen til å delta på NOKUT sin konferanse om
Studiebarometeret og underviserundersøkelsen. Konferansen holdt sted tirsdag 19. januar i
Oslo, Lysaker. Konferansen gikk ut på kvalitetskultur i høyere utdanning, gjennom
Studiebarometeret og Underviserundersøkelsen, kvalitetskultur i akademia, hvilke muligheter
som finnes rundt Studiebarometeret, studentenes tilbakemeldinger i et internasjonalt
perspektiv – Nederland og Norge og kvalitetskultur: Studenter som partnere. Det var en
interessant konferanse hvor det var litt å ta med seg inn i planleggingen av studiebarometeret
2017.
Uke 39 ble en form for «digital uke». Jeg ble med i en prosjektgruppe som skal utvikle
prosjektet «Digital studentekspedisjon», som skal fungere som en ny, oversiktlig og effektiv
nettportal for studenter. Så langt har jeg deltatt på et introduksjonsmøte og en
heldagsworkshop. Det er et utrolig spennende prosjekt som jeg ser fram til å jobbe videre
med. Ellers denne uka deltok jeg på UH-Net Vest digitale workshop, tirsdag 26. september og
onsdag 27. september. Tirsdagen var vi på Know How EdTech, på Stavanger Forum. Mange
spennende foredrag om digitalisering som et verktøy i undervisning. Det var veldig knyttet til
grunnskolen, og mellom elever og lærere. Men det var fortsatt veldig interessant og mye
inspirasjon å hente inn til høyere utdanning, spesielt med tanke på lærerstudentene. Onsdagen
besøkte vi Didaktisk digital verksted for lærerutdanningen og hadde foredrag og workshops
videre av dagen, om digitalisering i høyere utdanning.
Samme uke hadde jeg mitt første møte sammen med arbeidsgruppen for revidering av Course
of Actions for International Affairs. Møtet gikk stort sett ut på å gå gjennom dokumentet,
komme med innspill om hva som bør endres, legges til og evt. fjernes. Etter dette møtet har

jeg selv jobbet mye med dette dokumentet, og kommer til å ha flere møter med
arbeidsgruppen fram til dokumentet skal presenteres ved neste Studentparlamentsmøte.
Tirsdag 3. oktober hadde StOr stand på Karrieredagen, arrangert av NHS. Dette gikk over all
forventning! Vi hadde masse besøk på standen. Studenter som løste quizen vår, som hadde
spørsmål eller som bare ville ta en prat. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger på at vi hadde
stor aktivitet på standen under hele karrieredagen. Samme dag hadde Emma og jeg en liten
presentasjon på et arrangement om internasjonale og norske studenter på UiS. Her fortalte vi
litt om hvem vi er, hva vi gjør, hvordan vi arbeider for internasjonalisering og oppfordret alle
til å komme innom standen vår i Tjodhallen.
Jørgen og jeg har svart på høringen til fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, strategi
for 2018-2020. StOr var generelt fornøyd med høringsutkastet, men hadde noen
tilbakemeldinger på fakultetets strategi på forskningsområdet.
StOr har også deltatt på et fokusgruppeintervju om overgangen fra It´s Learning til Canvas og
digitale verktøy i undervisning. Her fikk vi mulighet til å komme med våre innspill og
meninger. Jeg ser fram til å følge opp dette arbeidet, og håper det er blitt tatt hensyn til våre
bidrag.
Fredag 6. oktober hadde StOr innkalt om samarbeid mellom UiS og Næringsforenings i
Stavanger. Agenda for møtet gikk ut på hvordan næringsforeningen og UiS kan samarbeidet
om praksisordninger og internships. Etter å ha fått gjennom praksis på statsvitenskap og
sosiologi har det blitt mer aktuelt å se på praksismulighetene på blant annet handelshøyskolen.
Dermed kom utfordringene med konkurranse om praksisplasser. Det er viktig at dersom det
skal opprettes praksismuligheter ved flere studier på UiS, må det eksistere en samkjøring av
fordelingen av disse plassene. Dette ser jeg frem til å jobbe videre med, da jeg tror et bedre
samarbeid med Stavanger næringsliv skaper bedre praksismuligheter på UiS.
Siden forrige Studentparlamentsmøte har jeg hatt mange studenthenvendelser angående
studenttillitsvalgte. Jeg har veldig positiv erfaring med å invitere de opp til kontoret, da det er
enklere å informere og engasjere til å bli tillitsvalgt. Jeg opplever at det er stort engasjement
rundt det å ha påvirkningsmulighet på universitetet. Dermed vil jeg ikke si at det er mangel på
motivasjon, men heller mangel på tilstrekkelig informasjon. Dette tyder på at vi ikke når godt
nok ut med den ordningen vi bruker i dag for å oppnevne tillitsvalgte. Det bør derfor vurderes
andre metoder for å skaffe studentrepresentanter til slike styrer, råd og utvalg i fremtiden.

