
RÅD FOR DE MINDRE 
- Studenter i sentrum 

 
 
REFERAT FRA RÅD FOR MINDRE  
 
 
 
Dato:  Onsdag 10. februar 2021 
Møtetid:  16:00-18:00 
Sted:   Zoom 
 
 
Innkalt til møte:   

Studentrådsleiar ved MF Vitenskapelige Høyskole  
Studentrådsleiar ved Barrat Due Musikkinsitutt  
Studentrådsleiar ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO)  
Studentrådsleiar ved Norges Idrettshøgskole  
Studentrådsleiar ved Norges Musikkhøgskole  
Studentrådsleiar ved Bjørknes Høyskole  
Studentrådsleiar ved Atlantis Medisinske Høgskole  
Studentrådsleiar ved NLA Høyskolen  
Studentrådsleiar ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole  
Studentrådsleiar ved Steinerhøyskolen  
Studentrådsleiar ved Høyskolen for Ledelse og Teologi  
Studentrådsleiar ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole  
Studentrådsleiar ved Høyskolen for Dansekunst  
Studentrådsleiar ved NSKI Høyskole  
Studentrådsleiar ved Arkitetur- og designhøyskolen  
Studentrådsleiar ved Bårdar Akademiet  
Studentrådsleiar ved Einar Granum Kunstfagskole  
Studentrådsleiar ved Fagskolen Oslo Akershus  
Studentrådsleiar ved Noroff oslo  
Studentrådsleiar ved Norsk fagskole for lokomotivførere 

 
Til stede:   

Ole Helge Skavlan, Studentrådsleiar ved MF Vitenskapelige Høyskole,  
Eirik Knutsen, Studentrådsleiar ved Bjørknes Høyskole 
Trude Øversveen, Studentrådsleiar ved Noroff oslo 
Wiktoria Marek, Studentrådsleiar ved Fagskolen Oslo Akershus 
Henriette Seim, samarbeidsansvarlig  Velferdstinget i Oslo og Akershus 
Ingvild Garmo Nilsson, leder av Velferdstingets Kulturstyre 
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SAKSLISTE 
 
 
Sak 1) Valg av møteleder og referent 

a. Godkjent møteleder: Henriette 
b. Godkjent referent: Sarah 

 
Sak 2) Godkjenning av innkalling og referat 

a. Innkalling ble godkjent 
 
 
Sak 3) Kort orientering fra Velferdstinget 
Det var en kort orientering fra Velferdstinget. 
- Velferdstinget har avholdt vårseminar. Representanter fra de mindre institusjonene 

deltok. 
- Før jul hadde Velferdstinget «Jul med nye venner» og det var 100 påmeldte 
- Nå har Velferdstinget «Vår med nye venner». Det var litt lavere respons på det. Så tok 

AU har tatt kontakt med kommunikasjonsansvarlig på ulike institusjoner. Nå er det 
102 påmeldte.  

- AU har fått gjennomslag på en viktig sak. Nå kan studenter ha frivillig verv ved siden 
av tilleggsstipend.  

 
 
Sak 4) Kort orienteringsrunde 
Alle ga en kort orientering.  
- Henriette forklarte at AU skal ha konsernlunsj med SiO og dersom noen ønsker at det 

er ting som AU skal ta opp, kan det legges frem i orienteringsrunden. 
- Flere orienterte at studieavgift/studentavgift og lignende har vært uendret under 

pandemien, selv om ikke alle tilbud/verktøy har vært tilgjengelige. Det er noe som må 
jobbes med. 

- Flere orienterte om at de jobber med digitale sosiale arrangementer og tiltak. 
- Bjørknes orienterte SiO er litt fjern på institusjonen og de jobber med å få et større 

nærvær av SiO.  
- Fagskolen Oslo orienterte om at mange på institusjonen ikke synes at SiO har nok 

tilbud til studentene. De kunne ha trengt en representant som kunne fortelle litt hva 
SiO har å tilby. 
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Sak 5) Studenthovedstaden 
Henriette orienterte om Studenthovedstaden 
- De fem store institusjonene samles én gang i måneden 
- Tar opp politiske ting. Ting som kan tas opp med kommunen. 
- Samarbeidsansvarlig i Velferdstinget og én fra de mindre institusjonene deltar 
- Den som stiller fra de mindre institusjonene velges her «Råd for de mindre» 
- Disse møtene skal brukes som formøte til møter i Studenthovedstaden 
 
Det skal velges en representant til Studenthovedstaden. 
- Eirik Knutsen stiller 
- Det er ingen andre kandidater 
Eirik velges med akklamasjon. 
 
Det skal velges en vararepresentant til Studenthovedstaden. 
- Ole Helge Skavlan stiller 
- Det er ingen andre kandidater 
Ole velges med akklamasjon. 
 
Sak om «Styrking av studentfrivilligheten» tas opp på møte med Studenthovedstaden i 
morgen.  
- Råd for de mindre kan komme med innspill 
 
Henriette informerte om Kulturstyret og oppfordret til at man på institusjonene får 
foreninger til å søke Kulturstyret om midler. Det kan eksempelvis være til digitale 
arrangementer. 
 
 
Sak 6) Eventuelt  
Det var ingen saker til eventuelt. Henriette oppfordre alle til å bli med i Facebook-gruppen 
Aktiv i Velferdstinget. https://www.facebook.com/groups/433853180012198 
 

 

Møte avsluttes kl. 16:45 
 


