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REFERAT FRA RÅD FOR MINDRE  
 
 
 

 
 
 
Dato:  Torsdag 18. april 2021 
Møtetid:  16:00-18:00 
Sted:   Zoom: 
https://uio.zoom.us/j/64456018788?pwd=RGhTcEJGS2UwZnpkUzZPTjJrVVpsdz09 
 
 
Til stede:   

Jostein Bjerkeli fra MF Vitenskapelige Høyskole (MF) 
Ole Helg Skavlan fra MF Vitenskapelige Høyskole (MF) 
Annie Lundgreen fra Norges Musikkhøgskole (NMH) 
Stine Gjestvang fra Høyskolen for Dansekunst (HfD) 
Maria Plener fra Høyskolen for Dansekunst (HfD) 
Trude Øversveen fra Noroff oslo (Noroff) 
Eirik Knutsen fra Bjørknes Høyskole (BH) 
Henriette Seim Samarbeidsansvarlig i Velferdtsinget i Oslo og Akershus (VT) 
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SAKSLISTE 
 

Sak 1) Val av møteleder og referent  
a. Godkjent møteleder: Henriette  
b. Godkjent referent: Sarah 

Sak 2) Godkjenning av innkalling og referat 

Sak 4) Kort orienteringsrunde  
Medlemmene orienterte kort 

- MF har snart allmøte. 
- På HfD er de på skolen som vanlig, siden de kun er 9 elever. De har nylig hatt et prosjekt 

med NMH. 
- NMH skal snart velge nytt studentråd. Nytt rektorat til sommeren. NMH sitt campus er 

åpen. 
- Noroff velger først nytt studentråd til høsten.  

 
Henriette orienterte om Velferdstinget 

- Fortsatt hjemmekontor 
- Håper å få SO32 som studenthus til høsten. Det er lagt ut for salg. Håper det kunne 

selges til SiO. Det har vært en del møter. AU var nettopp på befaring. 
- Midler fra KD – en sak senere i møte 
- Link i sak 5 hvor man kan lese alle sakspapirer til VT – der ligger orienteringer fra AU bl.a. 

Sak 5) Velferdstingsmøte 
- Henriette orienterte om at det er Velferdstingsmøte 12. april og informerte om at hvis 

medlemmene i Råd for de mindre har spørsmål eller innspill så kan de komme med dem 
her.  

- Det er Jostein og Ole Helge som stiller for den mindre institusjonene.  
- Det velges 4 representanter og inntil 12 vararepresentanter på den årlige 

valgforsamlingen for de mindre institusjonene. Disse stiller på Velferdstingets møter for 
alle de mindre institusjonene.  
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Sak 6) Kunnskapsdepartementet har bevilga penger. 
Studentsamskipnaden SiO har fått midler av KD til å ansette studenter til å drive med 
lavterskeltilbud. Studentsamskipnaden har valgt å organisere det slik: 

Arbeidet er organisert som et prosjekt, med mål om størst mulig studentinvolvering. Midlene til å 
lønne studenter sees helhetlig på i sammenheng med midlene til sosiale lavterskeltilbud. SiO har 
ansatt student Kjersti Aabrekk som prosjektleder for arbeidet med å anvende midlene gjennom fire 
delprosjekter; 
  

1. Midler til anvendelse for studenter, studentforeninger og læresteder for å skape lønnede 
stillinger- studenter engasjeres i foreninger og ved læresteder for å skape og gjennomføre 
sosiale lavterskeltilbud. Delprosjektleder: Student Betty Feder. 

2. Peer support – Studenter ved de største lærestedene ansettes for å skape Peer Support 
nettverk. Delprosjektleder: Rådgiver i SiO Helse, Halvor Dahle. 

3. Tiltak i SiOs tjenester - Studenter ansettes i SiO for å skape og synliggjøre sosiale 
lavterskeltilbud i samarbeid med-, eller tilknytning til SiOs tjenestetilbud. Delprosjektleder: 
Student Julie Eilertsen. 

4. Digital studentplattform –mulig forprosjekt hvor studenter ansettes i ulike prosjektroller. 
Delprosjektleder: Direktør Digitalisering i SiO, Vegard Østlie.  

Henriette orienterte om saken. Henriette sitter selv i styringsgruppen til SiO og er med på å 
bestemme hvordan pengene skal bli brukt. Det oppfordres til at medlemmene i råd for de 
mindre kommer med innspill til hvordan man skal prioritere pengene. 
 
Medlemmene kom med følgende innspill 

- Peersupport  
- Studentassistenter til å engasjere til studenter 
- Lavere husleie 
- Nytt studenthus 
- Ansette noen til å arrangere aktiviteter 

 
Medlemmene diskuterte innspillene 

- Peersupport er en fin ordning 
- Nytt studenthus er noe som jobbes med 
- Bruke pengene på lavere husleie ville hjelpe veldig lite. 
- Ta erfaring fra Trondheim og samfunnet der 
- Hvor lang er man i prosessen med SO32 

Sak 7) Eventuelt  
- Henriette informerte om at Velferdstinget har åpen zoom lunsj og spillekvelder som alle er 

velkommen til å delta i.  
- Henriette informerte om å det er mulig å stille til valg i dag.  
- Medlemmene taler om hvem som har SiO kantine på institusjonen sin og hvilke kantiner 

som er åpne.  
- Henriette informerte om at VT møtene er åpen for alle som observatør 

Møte slutt kl. 16:35 


