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Orientering, StOr leder
Grupperom-situasjonen
Den 20.03.18 vedtok studentparlamentet en sak om å bedre dagens løsning ved
eksisterende grupperom. Vedtak fra studentparlamentet lyder som følger:
● StudenOrganisasjonen StOr skal arbeide for å øke antall disponible grupperom på
Universitetet i Stavanger.
● StudentOrganisasjonen StOr skal arbeide for å bedre dagens reserveringssystem av
grupperom på Universitetet i Stavanger.
Prosjektet «Smart grupperomsbooking». Utviklingen av løsningen er nå i gang. Mazemap
regner med at vi kan starte testing i juni, og at vi kan ta dette i bruk fra høsten av. Dette
handler om at de skal kartlegge hvor mange som bruke grupperommene gjennom sensorer.
Sensorene skal også kobles opp til mazemap slik at det blir grønne og røde “dotter” som
viser om grupperommet faktisk brukes eller ikke. I tillegg har vi sendt en forespørsel om at
man går fra 20 minutter til 10 minutter fra reservert starttidspunkt på å benytte deg av
grupperommet. Drift får også forespørsler fra flere fakultet om å få de “hus” grupperommene
på andre bygg enn Arne Rettedals Hus. Per 15. februar ble tiden fra 20 minutter endret til 15
minutter, fordi man vil sikre at studentene rekker å komme seg fra forelesning fra ett bygg til
grupperommet. Dersom forelesningen er forsinket er det lurt å ikke ha mindre tid enn 15
minutter.
Grupperomsløsningen i AR, 1. etg (de små husene)
Oppstart i november 2018 og har vært et pilotprosjekt. StOr har fått i oppgave å få
tilbakemeldinger fra studenter og lagde derfor et Google Docs skjema hvor studentene kan
svare på undersøkelsen. Per 21.01.19 har StOr fått inn 22 svar, men skal ikke ha det klar før
15. mars.
Tappetårnet tilstandsrapport
Under SHoT presentasjonen på læringsmiljøutvalgsmøtet i fjor, var et av foreslåtte tiltak å
bedre uformelle sosiale møteplasser samt. resolusjon om psykisk helse. Vi ønsker også å
arbeide for større tappetårn og nå skjer det noe. En tilstandsrapport har blitt sendt inn til
utdanningsdirektør og avdelingsleder ved driftsavdelingen. Her redegjøres det for hva som
burde bli gjort og at det trengs en oppussing samt. utskiftning av møblement. Langtidsplanen
er at et større studentenes hus skal inn i campusutviklingsplanen. Kortidsplanen er at lokalet
i 1. etg (tappetårnet) skal bygges med hensyn til forskjellige momenter: vegger, tak
belysning, gulv og møbler. Fagfolk skal inn og se på lokalet (noen som har en rammeavtale
med UiS) hvor de gir et prisbilde på hva det koster. I første omgang blir hvertfall tappetårnet
pusset opp! Den 4. mars skal avdelingsdirektør for ABA, StOr leder og to representanter i
arbeidsgruppen for Tappetårnet på befaring med kunstneren for å forhøre oss om
muligheten til å fjerne kunstverket.

1

16.02.19

Studiebarometeret 2018
59% av studentene ved UiS på 2. og 5. semester svarte på undersøkelsen. Det er stabilt
lave tall som ikke har endret seg mye fra år til år. Kunnskapsminister, Iselin Nybø, sa at dette
ikke er noe man kan være fornøyd med og burde jobbe for å få opp tallene.
Universitetsadministrasjonen sier til StOr at de faglige ansatte og fakultetene har begynt å se
nytteverdien av undersøkelsen og ønsker å forbedre studiekvaliteten ved å jobbe ut fra
studiebarometeret.
UiS-styremøte
Det var UiS-styremøte den 7. februar hvor det ble vedtatt at det skal være tre prorektorer:
prorektor for forskning, prorektor for utdanning og prorektor for innovasjon og samfunn. Una
og Joachim sitter som studentrepresentant i hvert av innstillingsutvalgene.
Fadder som egen organisasjon
Arbeidet har startet og vi skal ha et nytt møte den 27. februar. Christian Hjelle har dessverre
trukket seg fra arbeidsgruppen som gjør at det er: Rolf Jegervatn (UiS), Christian Pettersen,
Viktoria Opsahl og meg som er igjen i arbeidsgruppen. Vi mener at dette kommer til å gå helt
fint og at det ikke forhindrer arbeidsgruppen i arbeidet. Til nå har vi hatt et møte hvor vi har
diskutert to forskjellige forslag til hvordan fadder kan bli en egen organisasjon. Målet vårt er
å fremme de to forslagene helhetlig til studentparlamentet slik at de er helt sikre på hvilken
avgjørelse de ønsker å ta.
Studentkonferansen 2019
UH-nett Vest hadde studentkonferanse den 7. februar. Temaet var: “Hvem har ansvaret for
studentenes psykiske helse?”. Det var totalt 55 studenter som deltok på konferansen fra
UiS, UiB, UiA, HVO (Høyskolen i Volda), NLA, VID, HVL Bergen, Haugesund og Sogndal.
Veldig vellykket konferanse!

Studietur til Birmingham
UH-nett Vest studentråd er en aktiv gruppe og i slutten av januar var ved Universitetet i
Birmingham for å se på hvordan de håndterer praksis. Hovedpoenget som vi satt igjen med
er at det finnes veldig mange forskjellige typer praksis og at man i Norge burde se på
begrepsbruk og kunne skille mellom de forskjellige praksisene: f.eks: 1 uke praksis og
profesjonspraksis (gjerne ett semester). I tillegg hadde de noe som heter Careers Network
som modererte og fasiliterte masse forskjellig som f.eks: mentorordning, kontakt med
bedrifter, kurs (linkedin, skrive CV, søknad osv). samt veiledning og rådgivning. De har hatt
dette siden 2011, så de har brukt mange år å bygge opp dette.
Musikkbingo
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Vellykket arrangement i samarbeid med Velferdstinget. Totalt var det 51 stk som deltok og
det var et alkoholfritt arrangement, men man kunne være igjen på Tappetårnet etter
musikkbingoen.
Strategisk tema
AU har diskutert om vi skal ha et strategisk tema før hvert av studentparlamentsmøtene. Det
blir da avsatt en halvtime til strategisk tema, hvor AU inviterer inn forskjellige aktører til å
komme å snakke om aktuelle tema. Det blir eksempelvis fra UiS, SiS,
linjeforeninger/studentorganisasjoner, fra oss i StOr osv. Temaene kan f.eks være:
studiebarometeret, introduksjon av ny rektor, presentasjon av tilstandsrapport for
Tappetårnet o.l.
Seminar om anti-diskriminering
Nettverk for kjønnsforskning arrangerer åpent seminar om anti-diskriminering på
universitetet i Stavanger. Seminaret er i første rekke rettet mot studenter, og tar opp
viktigheten av å motvirke seksuell trakassering og andre former for diskriminering og
marginalisering, både i studiehverdagen og i arbeidslivet. Til seminaret kommer forsker
Mona Bråten (Fafo) som har forsket på seksuell trakassering, Luca Dalen Espseth fra
Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI) og leder av Studentorgansisasjonen
StOr, Cathrine Johanne Sønvisen. Datoen er 5. mars i Arne Rettedals hus, rom V-101 fra
13.15-15.00.
Oppfordring
Oppfordrer alle lister til å ha formøter før studentparlamentsmøtene. Dere kan tjene godt på
dette og kan skape en kultur for å ta til ordet under møtene. Gå gjennom sakspapirene,
vedleggene og snakk om hva dere er enige om som en liste og hva dere eventuelt kan
sende inn senere.
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Frilux seminar.
Deltok på seminar om brukeropplevelser for studenter og ansatte i regi av
bibliotekssamarbeidet i UH Nett Vest den 23 og 24.01. Dette handlet om hvordan man kan
arbeide med å forbedre brukeropplevelsen til brukerne av biblioteket, og jeg fikk inntrykk av
at det var fruktbar å ha en studentstemme tilstede. For min egen del fikk jeg også ett større
intrykk av hvordan universitets og høyskole-bibliotekene arbeider med dette.
Rydding av Studentenes Hus
Organiserte sammen med organisasjonskonsulent ryddedag på Studentenes Hus den
18.01, noe som det nok en gang var behov for. Vi avsluttet ryddedagen med vafler, som en
hyggelig gest til alle som hadde møtt opp for å være med.
Instillingsutvalg for prorektor for forskning og prorektor for samfunnskontakt og
innovasjon.
Første innledende møtet var 30.01, hvor innstillingsutvalget arbeidet frem
stillingsbeskrivelser til de to stillingene. Disse ble vedtatt av styret den 07.02, med mindre
endringer.
Språkpolitikk.
Deltar som studentrepresentant i en arbeidsgruppe som skal legge frem en sak til styret
angående universitetets språkpolitikk. Første møtet ble avholdt 13.02, og arbeidsgruppen
håper å ha en sak ferdig til første universitetsstyremøtet etter sommeren.
Begeistringsprisen:
Begeistringsprisen skal deles ut under Ugå, og man har i år fått inn ca 280 søkere. Det er
veldig mange kvalifisert søkere, og komiteen som arbeider med utdelingen har en vanskelig
seleksjonsprosess foran seg. Prisen skal deles ut på åpningen av ugå, onsdag 13. mars.
Ny Campusplan.
Campusplanen skal revideres, og jeg er med i en referansegruppe som skal gi innspill på
dette. Dette arbeidet kommer til å vare hele semesteret.
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Bærekraftskonferansen
Parallelt med studentkonferansen ble bærekraftskonferansen holdt for andre år på rad i
Bergen. Temaet for konferansen var rethinking og reworking. Under dag en ble det snakket
mye om studentmedvirkning for å bekjempe utfordringene knyttet til bærekraftsmålene og
behovet for en global studentbevegelse. Dag to flyttet fokuset over til hvilken rolle høyere
utdanningsinstitusjoner har i arbeidet og det ble blant annet nevnt vitenskaps diplomati som
et virkemiddel. Altså påvirkning på myndigheter på bakgrunn av kompetanse og forskning.

Students Peace Prize
Vi fikk i uke 4 besøk av Studentenes Fredsprisvinner Fasiha Hassan som sammen med
tidligere sjefsredaktør i Aftenbladet, Tom Hetland, holdt foredrag om medias
påvirkningskraft. Foredraget ble holdt av ISFIT som en del av den nasjonale fredsturneen
med hjelp av StOr til forberedelser og gjennomføring. Foredraget var svært godt, men det
var lavt oppmøte blant studentene.

Folken
Etter jul har det blitt avholdt to styremøter med Folken. Folken har i lengre tid ønsket å pusse
opp Akvariet, baren i første etasje av huset. Dette ble endelig gjennomført i løpet av januar
som et spleiselag mellom kommunen, UiS, SiS og Folken. Fornøyelsen av Akvariet skal
skape et bedre miljø og bidra til at lokalet blir hyppigere brukt. Åpningstidene vil bli utvidet til
å gjelde på dagtid også. Vi håper med dette å tiltrekke oss flere folk som ønsker å ta en
kaffe og sitte å jobbe i Akvariet. I tillegg til dette blir visjonsdokumentet til Folken revidert og
sendt ut på høring.

Studenthenvendelser
Det har vært mange ulike studenthenvendelser i perioden. Mange av henvendelsene er på
grunn av informasjonsmangel. Spørsmålene som ofte gjentar seg handler om eksamen,
sensur og klage på karakter hvor studentene ikke er klare over sine rettigheter eller kan nok
om regelverket. I tillegg til dette har det vært større saker som for sen sensur som gikk ut
over studentenes mulighet til å melde seg på konteeksamen og klagesak fra lærerstudenter
angående master i spesialpedagogikk.
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Innstillingsutvalg for ansettelse av prorektor for utdanning
Arbeidet med å ansette prorektor for utdanning er satt i gang og utvalgets første møte tok
sted 30.01 hvor det ble utarbeidet en utlysningstekst for stillingen som ble behandlet og
vedtatt av styret 07.02. Dagen etter ble de tre prorektor stillingene lyst ut med søknadsfrist
satt til 10.03.
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