STUDENTHOVEDSTADEN
- Studenter i sentrum

Referat
15. juni 2018

Tilstede:

For Velferdstinget: leder, Elisabeth Holien, påtroppende leder, Maya Sol Sørgård
For Studentparlamentet ved UiO: leder, Jens Lægreid, påtroppende leder, Susann Andora BisethMikkelsen
For Studentparlamentet ved HiOA: påtroppende leder, Bjørn Harald Hegreberg Garbog
For SiOs hovedstyre: nestleder, Audun Foyn
For de mindre institusjonene: Olav Skrudland (NIH)

Forfall:

Leder av Studentrådet ved PHS, Mari Holmedahl
Politikk- og samarbeidsansvarlig i SBIO, Pia Ottilia Danielsen

Ikke møtt:

Leder av Studentunionen ved Høyskolen Kristiania, Håkon Tveito
Leder for Studentsamfunnet Westerdals, Sandra Dvergastein
Formand DNS, Kristine-Petrine Olthuis
Representant for de mindre institusjonene, Anders Østby (MF)

Dato:
Møtetid:
Sted:

Onsdag 13. juni 2018
18:00-20:00
Villa Eika

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
OsloMet: OsloMet – storbyuniversitetet
UiO: Universitet i Oslo
BI: Handelshøyskolen BI
NIH: Norges Idrettshøgskole

Saksliste
Sak A) Orienteringsrunde - alle gir en status
Sak B) Diskusjonssak: Goodify
Sak C) Sakspapirer Kunnskap Oslo
Sak D) Møtedatoer høsten 2018
Sak E) Eventuelt

PHS: Politihøgskolen
NITH: Norges informasjonsteknologiske høgskole
RSH: Rudolf Steinerhøyskolen
STUDiO: Studentfestivalen i Oslo
SULF: Studentutvalgslederforum
ViN: Velferdstingene i Norge
SP-UiO: Studentparlamentet ved UiO
SP-HiOA: Studentparlamentet ved HiOA
HK: Høyskolen Kristiania
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SAK A) ORIENTERINGSRUNDE - ALLE GIR EN STATUS
NiH




Har hatt besøk av NSO som fikk omvisning i nye lokaler og benyttet møterom til sitt sentralstyremøte
Drevet med avsluttende møtevirksomhet
Skal holde valg i midten av september

OsloMet

Avholdt valgmøte
UiO









Hatt valg og konstituering
Jobber med å få fast høringsrett hos UiO. Har til nå bare hatt mulighet til innspill men ingen høringsrett.
Villa Eika har hatt dugnad, skal muligens bli renovert snart og har blitt resertifisert som miljøfyrtårn.
CityStudio er interesserte i å høre mer rundt SO 32, her har også International House meldt sin interesse.
Hold av 17.November da det blir stor samling på Chateau Neuf
Gjennomført møte med ordfører om studentenes psykiske helse
Skal ha møte med ordfører







Endring i boligmarkedssituasjon for studenter med nye private aktører på markedet bl.a.
En del nye tidligfase prosjekter på blokka, både bolig og studentOslo som sådan.
Ikke tilstrekkelig sikkerhet på byggeplass på Kringsjå, som følges opp.
Brann på vestgrensa. Branncellene fungerer som de skal og ingen ble skadde.
Spørsmål fra Jens om Ullevål Sykehus sin tomt da de skal flyttes om det er mulig å jobbe for å få tak i en slik attraktiv
tomt til studentene. Audun skal ta det med seg til neste styremøte.






Hatt besøk av Goodify
Avholdt siste VT møte og drevet med overlapp
Planlegger høstseminar
Ser på mulighet om å få gjort et arrangement på verdensdagen for psykisk helse 11. oktober. Ser også på mulighetene
til å gjøre noe på verdensdagen for studentidrett 22. september.
Har hatt første møte i Idrettsrådet og ser store potensialer og vilje til mer samarbeid i idretten i året som kommer.

HS

VT



Vedtak:
Orienteringene ble tatt til etterretning.

SAK B) Goodify
Leder av VT orienterer om bakgrunnen for saken (se sakspapir til juni- eller maimøtet).
Studenthovedstadens medlemmer er enige i at en bør være forsikte med å gå inn i et offisielt samarbeid og
reklamere eller arrangere arrangementer på vegne av en tredjepart. En slik rolle må begrenses til å gi innspill
til hvordan en kan nå ut til studentmassen med sitt budskap.
Studenthovedstaden er positive til initiativet, men hvilken rolle SH eller medlemmene skal spille er noe uklart.
Studenter er unge og på vei inn i en ukjent fase i livet. Mange flytter hjemmefra til en helt ny by. Resultater fra
studentenes helse- og trivselundersøkelse viser at studenter i større omfang enn befolkningen for øvrig sliter
psykisk. Det gir godt grunnlag for å hevde at vi trenger en rekke tiltak for å bedre studenters psykososiale miljø.
Studenthovedstaden mener selvsagt at sosiale og innovative ideer som Goodify på ingen måte kan ta over
offentlige etaters eller utdanningsinstitusjonenes ansvar for det faglige og psykososiale miljøet. Likevel
opplever medlemmene at slike tiltak kan bidra positivt. For medlemmene er det viktig at signaler om personvern
og sikkerhet blir meldt inn som viktig overfor Goodify.
Studenthovedstaden drøftet på initiativ fra Go odify, hvilke behov studentmassen kunne tenkes å ha i en slik
app.
Følgende innspill videreformidles til Goodify:
På overordnet nivå ser vi følgende kategorier som særlig relevante for studenter: faglig, praktisk og
psykososialt.
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Mer spesifikke eksempler er:

Å få hjelp til å forbedre ferdigheter (faglig, matlaging, etc.)

Praktisk hjelp – henge opp en hylle, hvordan bruke en drill riktig, skru sammen møbler, etc.

«Mamma og pappahjelp»: Hvordan sette på vaskemaskin, stryke skjorte, planlegge matinnkjøp etc.

Faglig: Finne kollokviegrupper, hjelp til å bli bedre i statistikk, hjelp med å føre riktig referanser .

Sosialt: Noen å lage middag sammen med, noen å dra på IKEA med , gå tur med og sette opp hylle, etc.
I tillegg håper Studenthovedstaden at plattfor men kan brukes for foreninger, rettet mot andre foreninger eller
mot enkeltmennesker. Eksempler kan være hjelp til å henge opp plakater eller forening søker noen med grafisk
kompetanse.
Vedtak:
Velferdstinget videreformidler diskusjonen og sender innspillene til Goodify

SAK C) Sakspapirer Kunnskap Oslo
Styremøtet og årsmøte i Kunnskap Oslo er utsatt til september.

Vedtak:
Saken utsettes til neste møte

SAK D) Møtedatoer Høsten 2018
Datoene som ligger foreslått tas til orientering. Om det er noen møtedatoer som ikke passer så endrer man på de underveis med
god forvarsel.
Vedtak:
Møtedatoene tas til orientering

SAK E) EVENTUELT
Leder av VT orienterer om vedtak i Velferdstinget tilknyttet utredning av bedre utnyttelse av arealene på Chateu Neuf. Saken
bør opp igjen på senere tidspunkt. Det er DNS selv som må drive prosessen, men det vil være relevant for SH å delta.

Møtet hevet kl. 19.25
Referent: Elisabeth Holien og Jeanette Viken

Neste SH måte
29. august

klokken 17-19

