Studentparlamentsmøte 20.03.19
Orienteringer

StOr ved leder
Først av alt, mye som skjer! Mye møtevirksomhet i disse dager. Bare å spørre meg dersom
noen lurer på hva vi i arbeidsutvalget gjør.
●

Seminar på biblioteket

Åpning av data verkstedet i 2. etasje på Kjølv Egelands hus. Leder og nestleder for
læringsmiljø deltok på seminaret som varte hele dagen, hvor vi fikk en gjennomgang av
hvordan rommet er utformet, presentasjon fra arkitektene og veien videre. Rommet er et
“bring your own device” og er åpent 24/7. Det er en del av biblioteket og er inspirert av
havet, oljeindustrien og oljeparken i Stavanger.
●

Samarbeidsmøte med ledelsen

Vi har hatt et samarbeidsmøte med ledelsen hvor rektor og universitetsdirektør ikke kunne
delta, men prorektor, utdanningsdirektør, avdelingsdirektør for ABA (Avdeling for bygg og
arealforvaltning) og administrerende direktør i SiS deltok. Vi tok en orientering runde og
skulle gå gjennom handlingsplanen til StOr, det fikk vi ikke tid til.
●

SAF (studieadministrativt forum)

StOr ved leder holdt et foredrag for administrativt ansatte på UiS angående hva studentene
er opptatt av og hvordan samarbeidet med studentombudet er i dag.
●

Mini-konserter

Utøvende kunstfag og studenter ved fakultetet ønsker å holde mini konserter på Ullandhaug
med mål om å inkludere studentene fra Bjergsted og Ullandhaug. Planene er ikke satt, men
de ønsker hovedsakelig å ha konserter rundt lunsjtid eller i stolpetimene.
●

Overlapp med nytt medlem i KK

Vi har hatt overlapp med Helena Mjelde som er nytt medlem av KK. Første delen var å bli
kjent med arbeidsutvalget og organisasjonens kompleksitet, daglige drift og en kort innføring
i styringsdokumenter. Resten av overlappen tok KK som gikk dypere inn i
styringsdokumentent.
●

Møte med påtroppende rektor

AU har hatt møte med påtroppende rektor. Fokuset var å bli bedre kjent.
●

Anti-diskriminering

StOr ved leder var med som foredragsholder på seminar om anti-diskriminering. Fokuset lå
på å fremme studentenes perspektiv og fremme de instansene UiS har i dag for studenter.
● Samarbeidsmøte med Fadder
StOr ved leder har hatt samarbeidsmøte med Fadder ved fadderleder og nestleder. Dette
skal foregå månedlig og er regulert gjennom retningslinjer og visjoner som Fadder har. Vi
gikk gjennom økonomien, planlagte arrangementer og status i dag. De ble også orientert om
kommentar på sak i parlamentsmøtet i dag.
●

Studentombudet, StOr og “si ifra” systemet

Vi har hatt et samarbeidsmøte for å snakke om hvordan vi skal kunne jobbe sammen om
saker som kommer inn. Vi ønsker å jobbe for å ha en åpen dialog og at det skal være en
lavterskel for alle parter å spørre hverandre om råd. I tillegg planlegger vi å ha en
promoteringsuke for å legge fokuset på hva slags instanser UiS tilbyr. Dette kom som et
utspring etter at Studiebarometeret viste til at en stor andel av studentene ikke vet hvor de
skal henvende seg, dersom noe skjer dem i studieløpet.
●

Brukergruppe for oppussing av Tappetårnet

Tappetårnet skal pusses opp! Vi har en brukergruppe som skal se på første etasje og hadde
møte den 14. mars med arkitekt og avdelingsdirektør for ABA. Vi ønsker å få Tappetårnet til
å bli en uformell sosial møteplass og er et av tiltakene som ble foreslått i resolusjonen om
psykisk helse samt. etter SHoT-undersøkelsen. Vi planlegger og håper, å pusse opp i slutten
av dette semesteret.
●

Grupperomsløsning i Arne Rettedal

Totalt 60 svar på undersøkelsen. Tilbakemeldingene var at studentene stort sett likte
grupperomsløsningen og ønsket tilsvarende løsninger. Drift skal se på muligheten for å få
flere tilsvarende løsninger.
●

Formøte til NSO sitt landsmøte

I helgen var UiS delegasjonen på formøte til landsmøtet til NSO. Vi gikk gjennom mye
praktisk, organisatorisk og politikk på landsmøtet, mest fokus på plattformer. I tillegg var det
sofaprat og lederdebatt med kandidatene som stiller til ulike verv i NSO.
●

Samarbeidsmøte semesterstart

Vi ønsker å ha flere alkoholfrie arrangementer under fadderuken og kalte derfor inn en
gruppe på ca. 15 personer fra: SiS (kafe, kommunikasjon og sportssenter), drift,
timeplankontoret, KÅKÅ, Fadder, SKA, Folken, UiS biblioteket, studentombudet og
internasjonalt kontor. Fokuset er faglige, kulturelle og sosiale arrangementer med tverrfaglig
samarbeid under fadderuken.

