STUDENTHOVEDSTADEN
- Studenter i sentrum

Referat

desember 2013

Tilstede:

Forfall:

Dato:
Møtetid :
Sted:
Referent:

Leder av VT, Tone Vesterhus
Avtroppende formann i DNS, Silje Christine Andersen
Leder av Studentparlamentet ved UiO, Gabrielle Legrand Gjerdset
Leder av Studentparlamentet ved HiOA, Eline Stølan
Avtroppende Politikk- og samarbeidsansvarlig i SBiO, Kaia Rosseland
Leder i SBiO, Espen Haugen
Nestleder i SiOs hovedstyre, Mats Kirkebirkeland
Leder av studentrådet ved PHS, Are Folkeson Arneberg
Leder av Studentstyret ved Norge Idrettshøgskole, Tor-Inge Gloppen
Representant for de mindre høgskoler, Maria Årthun (Arkitektur- og designhøgskolen)
Representant for de mindre høgskoler, Andreas Jørgensen (Høyskolen Diakonova)
STUDiO sjef 2013, Nicolai Solheim
Tirsdag 3.desember 2013
17:00-19:00
Møterom, 2. etasje, Villa Eika
Sarah Sørensen, sekretær i Studenthovedstaden

Forkortelser:
SH: Studenthovedstaden
SHA: Studenthovedstadens arbeidsgruppe
KO: Kunnskap Oslo
SIO: Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
VT: Velferdstinget i Oslo og Akershus
DNS: Det Norske Studentersamfund
HiOA: Høgskolen i Oslo og Akershus
UiO: Universitet i Oslo

Saksliste

BI: Handelshøyskolen BI
NIH: Norges Idrettshøgskole
PHS: Politihøgskolen
STUDiO: Studentfestivalen i Oslo
SULF: Studentutvalgslederforum
ViN: Velferdstingene i Norge
SP-UiO: Studentparlamentet ved UiO
SP-HiOA: Studentparlamentet ved HiOA

SAK A) Orienteringsrunde - alle gir en status
SAK B) Neste møte med Kunnskap Oslo 5. desember
SAK C) Arbeidsgruppen til Kunnskap Oslo – revidering av kunnskapsstrategi
SAK D) Emneforslag til seminar på våren med Kunnskap Oslo
SAK E) Status rapport til Kunnskap Oslo
SAK F) Møtedatoer for 2014
SAK D) Eventuelt
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SAK A) Orienteringsrunde

Tone, Silje, Gabrielle, Eline, Espen og Kaia orienterte.
Skriftlig orientering fra STUDiO sjef, Nicolai Solheim
Siden sist har vi prøvd å finne noen til neste års festivalstyre. Vi står helt uten ledelse da ingen er interessert.
Der er nok flere grunner til dette, men kan trekke frem at medlemmene på DNS ønsker å gjøre studio til en
DNS-eksklusiv festival med tanke på rekruttering og omsetning. Dette gjør det vanskelig å hente folk fra
utsiden.
Likevel så er det ønske om at vi får en ledelse på plass, men da gjerne noen som har kjennskap til huset.
Kjenner dere noen?
Designprofilen til Studio er også ferdig, men vi har ikke klart å slippe nye nettsider ettersom webdesignerne
sitter med eksamen. Regner med at alt dette står klart over jul.
Til neste år virker det som stemningen i hs og admin er stor for å trekke seg ut fra HIOA, noe som jeg mener er
feil ettersom den økonomiske støttet er større enn de samlede utgiftene. Det virker også som det er ønske om
å kutte ned på aktivitet på frederikkeplassen og sentralisere i større grad.
Det er fare for at studio kan miste fotfestet.
Vedtak:
Orienteringene ble tatt til etterretning.

SAK B) Neste møte med Kunnskap Oslo 5. desember
Tone orienterte.
SHA talte om hvilke saker som blir tatt opp på Kunnskap Oslo møtet.

SAK C) Arbeidsgruppen til Kunnskap Oslo- revidering av kunnskapsstrategi

Gabrielle orienterte.
SHA diskuterte saken.
Det er stor mulighet for at få inn studenttiltak i den strategien. Det er utrolig positiv hvis man kan få
studentboliger inn i den.
Gabrielle forslår at man på møtene i SHA tar en grundig diskusjon av ting som blir arbeidet med i gruppen, så
hun kan ta det med videre.
Vedtak:
Arbeidet i arbeidsgruppen for revidering av kunnskapsstrategi for Oslo, skal fra gang til gang diskuteres grundig
på SHA møtene.

SAK D) Emneforslag til seminar på våren med Kunnskap Oslo

Sarah orienterte og Tone supplerte.
SHA diskuterte saken.
SHA tar opp de emner som har blitt forslått tidligere som evt. tema til seminaret.
• Studentkultur
• Studenter som ikke er folkeregistret i Oslo. Har det noe å si…?
• Befolkningsvekst i Oslo
• Kommuneplan til Oslo Kommune og studentboliger.
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Eline forklarte at for HiOA er det viktig med fokus på praksisplasser. SHA er enig med praksis plasser. Det er
behov for det på flere av skolene. Sammen med studentboligproblematikken går under tema om
befolkningsvekst og utfordringene det har.
Tone påpeker at det er viktig man er konkret, at et evt. tema må ha et krav knyttet til seg.
Det ble foreslått fokus på rådgivningstjeneste på videregående skoler, at den forbedres for å forbygge frafall på
høyere utdanning.
SHA er enig om at temaet om studentkultur eventuelt kan være litt for vagt som tema for slikt seminar, men
høyst aktuelt som innlegg eller del emne.
SHA ble enig om at man utarbeider et forslag og fremmer det på første Kunnskap Oslo møte i 2014. Det skal
sendes på epost til sekretæren i Kunnskap Oslo i løpet av desember 2013.
Vedtak:
Det utarbeides et forslag før årets utgang og det fremmes på første møte i Kunnskap Oslo 2014

SAK E) Status rapport til Kunnskap Oslo

Sarah orienterte om rapporten så langt.
SHA kom med innspill.
Nettverksfunksjonen som SHA har er viktig å fortsette med. Fortsette arbeidet mot å få et studentråd i Norge,
slik de har det i Trondheim. Fortsette med å forslå et seminar med Kunnskap Oslo hvert år.
Vedtak:
Sarah ferdigstiller statusrapporten og sender til sekretæren i Kunnskap Oslo. Tone gir muntlig status på
Kunnskap Oslo møtet 5. desember.

SAK F) Møtedatoer for 2014
Sarah orienterte.

Vår
Tirsdag 4. februar kl. 17-19
Tirsdag 4. mars kl. 17-19
Tirsdag 22. april kl. 17-19
Tirsdag 20. mai kl. 17-19
Tirsdag 17. juni kl. 17-19

Høst
Tirsdag 26. august kl. 17-19
Tirsdag 16. september kl. 17-19
Tirsdag 7. oktober kl. 17-19
Tirsdag 11. november kl. 17-19
Tirsdag 2. desember kl. 17-19

Der var endringer på én dato på møteplanen. Møtet 20. mai flyttes en uke frem.
Vedtak:
Møteplanene med endringer fremmet på møte ble godkjent.

SAK D)Eventuelt

Det var ingen saker på eventuelt.
Møtet hevet 17.40

I NFORMASJON
Første ordinære SHA møte er tirsdag 4. februar 2014 klokken 17-19.

Referent: Sarah S. Sørensen
5. desember

