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SAK A) Orienteringsrunde
Velferdstinget: Jobber med studenthus. Ny utgave at strategi med en endring i en fotnote er vedlagt. Endringen er
foretatt etter innspill fra UiO med godkjenning av leder for SP UiO.
Neste møte skal vi godkjenne idrettspolitisk dokument samt potensiell oppstart av et studentidrettsråd. Vi skal vedta
tildelingskriterier for bolig, og diskutere mandat og vedtekter. Neste møte skal vi jobbe med retningslinjer for
studentkafeene.
Ellers går det meste av arbeidet hos Fam til SHoT.
MF: Leder har gått av og Rebekka Opsal er valg som ny leder av studentrådet. Har studentrådsmøte i morgen hvor
blant annet kveldens SH møte skal informeres om.
SiO: Ingen styremøter siden forrige SH møte, men Vetle har deltatt på en “smart-bolig” konferanse hvor SiO skal
være med i et pilotprosjekt hvor boligløsningene blir gjort “smarte” for å forbedre klima og trivsel. Neste HS møte
er neste uke.
NIH: Har gjennomført åpning av nye bygg på NIH. Planlegger en debatt om idrett og trening. Har gjennomført
kantine-takeover med Fam og Ida fra NSO, og jobber med å utarbeide klare retningslinjer for studentene, for
eksempel innenfor kriseberedskap.
DNS: Opplever stabile og gode økonomiske forhold. Jobber med arealeffektivisering for å åpne opp bygget mer for
andre foreninger. Skal snart ha “Stiffi-fest” og 16 mm festival.
PHS: Jobber en del med administrasjonen opp mot strykprosent ved en delprøve. forsøker å finne en akseptabel
løsning. Har hatt justiskomiteen på besøk.

SAK B) Møteplan vår 2018

Møteplanen ble godkjent slik den foreligger.

SAK C) Representanter Kunnskap Oslo
Elisabeth Holien fortsetter å være representant i Kunnskap Oslo, nå sammen med Kristine-Petrine Olthuis fra
DNS. Vararepresentantene forblir de samme. Nye representanter velges som normalt på første møte høst 2018.

SAK D) Felles prosjekt 2018
Fordi et felles idrettsarrangement er noe som potensielt kan havne hos et Studentidrettsråd gitt at det blir startet
opp, velger Studenthovedstaden å utsette dette punktet til neste møte.
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SAK E) Arbeid med SHoT - erfaringer og planer for innspurt
Studentenes helse- og trivselsundersøkelse er blitt utvidet til 3. april. Det har også blitt lansert premier, som alle
som har og skal delta i undersøkelsen er med på. Da gis det bort en Iphone 10X til 10 heldige studenter. Det er
også blitt lagt ut litt nytt kampanjemateriell til disse premiene, det finnes her. Både premie og purring på
tekstmelding har vist seg å være veldig lurt. 10. mars lå vi på en nasjonal prosent på 20.2 % og fire dager senere
er det økt til 26% det gir et studenttall på 43 000 studenter. Det blir gitt nye institusjonstall over helgen, men
oversikten fra 10.3, ser slik ut:

Utdanningsinstitusjon

Antall
svar

Svarprosent

11153

Norges dansehøyskole

67

90,50 %

Det teologiske menighetsfakultet

169

39,50 %

Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet

1185

34,60 %

Norges idrettshøgskole

228

32,60 %

Lovisenberg diakonale høgskole

202

32,30 %

17

31,50 %

428

28,40 %

3813

25,40 %

107

24,90 %

18

24,30 %

468

23,00 %

2009

21,20 %

Norges musikkhøgskole

73

20,90 %

Barratt Due Musikkinstitutt

11

20,40 %

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

20

20,20 %

Bjørknes høyskole

170

17,70 %

Høyskolen Kristiania

596

15,90 %

Westerdals Oslo ACT

258

15,30 %

NLA Høgskolen

239

14,80 %

38

12,30 %

7

11,50 %

1030

9,50 %

Steinerhøyskolen
VID vitenskapelige høgskole
Universitetet i Oslo
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Musikkteaterhøyskolen
Politihøgskolen
OsloMEt- storbyuniversitetet (tidl. HiOA)

Kunsthøgskolen i Oslo
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Handelshøyskolen BI
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Det siste støtet man kan sette inn er neste uke, og jeg anbefaler å holde fysiske stands for studentene. Da kan
man ta samtalen med studentene som er skeptiske til f. eks. personnummer i undersøkelsen. Det er en enklere
samtale å ta person til person, enn over nettet.
Og hvis noen ønsker plakater eller hjelp, så er det bare å spørre.

