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Nestleder i SiOs hovedstyre, Gabrielle L. Gjerdset
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Dato:
Møtetid :
Sted:
Referent:

Onsdag 31. mars 2016
17:00-19:00
Møterom, 2. etasje, Villa Eika
Marte G. Isaksen, administrasjonssekretær

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
BI: Handelshøyskolen BI
NIH: Norges Idrettshøgskole

Saksliste
Sak A) Orienteringsrunde - alle gir en status
Sak B) Handlingsplan for Studenthovedstaden 2016
Sak C) 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
HCK: Campus Kristiania
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SAK A) Orienteringsrunde - alle gir en status
Orienteringer ved:
Olav Event, Westerdals Oslo ACT:
 Økonomisaken. Bekymrende studenter om hvordan det skal gå med krav om utbetalinger av penger.
Jobber mye med håndteringen av dette.
 Planlegger fadderuker.
Eivind Langøigjelten, Markedshøyskolen Campus Kristiania:
 Man snakker om å prøve å få et idrettsarrangement for alle skolene i Oslo. Resten av
Studenthovedstaden er gira på å være med og ber om innspill på hva man kan bidra med - Eivind skal
ta med mer til neste møte.
 Økonomisaken på Westerdals er veldig aktuell for alle private institusjoner.
 Bytte av skolenavn positivt for skolen.
Christoffer Storm Tiller Alsvik, Høgskolen i Oslo og Akershus
 Ingen oppdateringer som er relevant for SHA
Julie Sørlie Paus-Knudsen, Universitetet i Oslo
 Orienterer om hva som ble snakket om på møtet på rådhuset – bussavganger, kulturhus for studenter
i sentrum, kulturkort for studenter.
 Har studentvalg, folk er hjertelig invitert til debatter dersom de ønsker.
Gabrielle L. Gjerdset, Nestleder i SiOs hovedstyre
 Neste fredag lanserer vi campusundersøkelsen som er laget i samarbeid med de største
utdanningsinstitusjonene og Oslo Kommune. Kartlagt hvor studentene bor, hvordan de beveger seg,
hva de gjør, med mer.
 Juryarbeid på Brenneriveien 11 for nye studentboliger.
 Kontroll på utgiftene i SiO Mat og drikke, studenter er en vanskelig gruppe å forutsi.
 Fikk 416 studentboliger til Oslo.
 Køa til psykolog hos SiO Helse er gått ned, delvis på grunn av kompetanse i telefonen slik at de kan
prioritere kunder.
 Jobber med ønsker om oppussing av bygg.
Formann for DNS, Markus Knudsen


Vedtak:
Orienteringene ble tatt til etterretning.

SAK B) Handlingsplan for Studenthovedstaden 2016
SHA diskuterer hvor mange punkter de ønsker i en handlingsplan, og hva de bør satse på.

Forslag til plan:
SHA skal jobbe for:
Hovedmål:
 At Oslo skal ta en større rolle som vertsby for sine studenter.
Delmål:
 Et felles studenthus i sentrumsområdet.
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Et felles semesterstartsopplegg for alle studenter i Oslo, der alle relevante aktører inkludert
kommunen bidrar.
At studentene blir en større del av bybildet i Oslo.
At studenter prioriteres i kommunenes psykiske helsekøer, særlig hvis de henvises videre fra SiOs
psykiske helsetjeneste.Oslo kommune må utvide helsetilbudet for å gi et bedre tilbud til studenter.
(Uferdig punkt)
At studentorganer skal være en fast muntlig og skriftlig høringsinstans i alle kommunale saker som
angår studenter.
Et kulturkort som skal incentivere studenter til å ta i bruk kulturtilbudene som eksisterer i kommunen.
Kultuinstitusjoner må utvide åpningstidene for å tilpasse studentenes behov.
Praksisplasser for studenter i kommunen
Bedre kollektivtilbud til studenter på natterstid: 18-bussen må få flere nattavganger på hverdager.

Vi skal:
 Lage en idrettsdag for alle studenter i Oslo
 Fokus på felles arrangementer og inkludering av andre i egne arrangementer.

Oppfølging:
 Punktet ”At studenter prioriteres i kommunenes psykiske helsekøer, særlig hvis de henvises videre fra
SiOs psykiske helsetjeneste. Oslo kommune må utvide helsetilbudet for å gi et bedre tilbud til
studenter” følges opp av Velferdstinget v/Simen og Marte skal sjekke med SiO Helse for å få den
riktige formuleringen etter intensjonen i SHA.
Vedtak:
Handlingsplan vedtatt. Velferdstingets sekretariat har fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer.

SAK D) Eventuelt
Felles studiestart: SHA ønsker å snakke med SiO og DNS om stor konsert for alle studenter i sentrum, og
eventuelt få med kommunen. Gabrielle lufter hos SiO og Markus følger opp med STUDiO.
Planleggingsmøte for interesserte neste uke, 06.04 kl 21:00 på Chateau Neuf. I forkant av dette skal Markus
sjekke om det er noen som er i gang med et slikt arrangement, og utforme en søknad for bruk av områder i
sentrum, samt samle andre relevante folk.
Felles idrettsdag: SHA ønsker en felles idrettsdag for studentene i Oslo. Medlemmene i SHA skal ta med en
representant fra egne idrettsforeninger til møte 27. april for å planlegge og se på muligheter for felles
arrangement.
Møtet hevet kl.18.42
Referent: Marte G. Isaksen
Resten av vårens SHA møter
- 27.april kl 17:00 møte i SHA med relevante idrettsforeninger.
- 11.mai kl 15:00 møte med fadderstyrer og koordinatorer fra de ulike institusjonene og Studio for å se på felles
studiestart og andre ideer.
Marte sender ut innkalling til begge møtene i løpet av neste uke.

