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• Vi i StOr jobber med synlighet blant studentene. Vi er aktive på sosiale medier, 

planlegger arrangement i samarbeid med Velferdstinget og serverte pølser på 

semesteråpningen av Tappetårnet hvor vi fikk vist hvem vi er og fortalt om oss. 

• Nestleder for Læringsmiljø, Joachim og jeg har deltatt på ONS konferansen gjennom 

prosjektet Den Nye Oljen via Norsk Olje & Gass. Vi hadde ansvaret for å dekke 

konferansen gjennom sosiale medier, derav Facebook, Twitter og Instagram.  

• Psykisk helse: Først av alt vil jeg bare si at overlappen gikk stort sett bra. Jeg føler 

likevel at det er viktig å orientere dere om hvorfor overlappen ble avbrutt på turen i 

Mandal. Mandal var turen hvor både avtroppende og påtroppende skulle ha en sosial 

og faglig overlapp, men da kom det til et bristepunkt for meg. Det hadde blitt for mye 

for meg å gjøre. Alt fra bachelor, to eksamener, jobb, stille til valg, gå av som leder i 

UiSI, møter med SiS osv. Det resulterte i at jeg fikk sykemelding for stress av legen. 

Det går helt fint med meg nå, men det er viktig å få frem at psykisk helse er veldig 

viktig – det kan vi se fra SHoT resultatene som kom fram forrige uke. Oppfordring til 

dere alle: vær åpen, tenk på deg selv og bruk de vennene du har.  

• Fadderuken gikk fint og StOr sto på stand i fadderuken med vannstasjon og prøvde oss 

på en bildevegg, men var ikke det letteste å få til da studentene må skrive under 

samtykkeskjema ift. GDPR reguleringene. Til neste år vil vi anbefale arbeidsutvalget å 

ha slush på standen.  

• Vi i Arbeidsutvalget merker at vi trenger en organisasjonskonsulent og at arbeidet som 

i utgangspunktet skulle blitt gjort av organisasjonskonsulent tar mye tid og mindre tid 

for oss å bedrive studentpolitikk. Likevel har vi fått mye hjelp og bistand fra 

regnskapsfører som gjør hverdagen lettere. 



• Ellers har vi ventet spent på resultatene fra SHoT-undersøkelsen. Her er det både 

positive tall og en del negative. Vi i StOr stiller oss bak tiltaket til leder av NSO, 

Håkon Mikalsen, med å samarbeide på et helhetlig plan. Det betyr at UiS, kommunen, 

SiS og StOr må gå sammen for å kartlegge situasjonen hos oss og finne tiltak for å 

forbedre studentenes tilværelse. Det at 1 av 4 (29%) sliter med alvorlige psykiske 

symptomplager, er bekymringsfullt. Her burde man også se på iverksettingen av et 

helsehus hvor SiS er i spissen. Dette la jeg fram på Universitetsstyremøtet hvor rektor 

sa seg enig i at det burde settes i gang et samarbeid.  

• Per nå har vi 60 tillitsvalgte og 101 manglende, dette er både faste og varaer. 

Sammenlignet med i fjor hadde vi 72 tillitsvalgte og 66 manglende. Her har det blitt 

opprettet nye utvalg uten å tenke nøye på hvordan man skal få fulgt det opp. Det ble 

også tatt opp på UiS styremøtet og rektor reagerte på dette og ytret et ønske om å gjøre 

noe med saken.  

• UH Nett Vest møtet foregikk 11-12. september med mål om pressemelding. Dette var 

angående SHoT-undersøkelsen, hvor vinklingen blir perfeksjonisme, karakterpress og 

om arbeidslivet gir feil signaler til studentene på hva de forventer av dem på 

arbeidsmarkedet. Denne kan forventes å komme ut i løpet av uke 39.  

 


