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DNS: Det Norske Studentersamfund
HiOA: Høgskolen i Oslo og Akershus
UiO: Universitet i Oslo
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Saksliste

SAK A) Orienteringsrunde - alle gir en status
SAK B) Studiestart med fadderansvarlige
SAK x) KO møte
SAK C) Kommunevalget 2015
SAK D) Videre tematikk for SHA-møter
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
HCK: Campus Kristiania
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SAK A) Orienteringsrunde
Sigrid innleder med orientering om SHA.
Daniel orienterer. SBIO arrangerer næringslivsdagene, og åpen dag for elever fra videregående skoler. Innspurt
mot «Bergensstafetten», som er viktig for SBIO, og ledelsen har laget en musikkvideo. Jobber mot landsmøtet
til NSO.
Marianne orienterer. Det er travelt på UiO for tiden, spesielt med tanke på studentvalget som finner sted neste
uke. Sliter med lav valgdeltakelse, men får mye hjelp av listene som stiller til valg. Har vært på stortinget
sammen med Knut og snakket med AP. Bl.a. om internasjonale studenter og hvordan Oslo kan bli en bedre
studentby. Rektor Ole Petter feiret bursdagen sin i går.
Elin orienterer. RSH har begynt å forberede ny tradisjon, å holde en innleveringsfest når studenter er ferdige
med BA’en sin. Elin forteller at RSH ikke jobber så mye utad politisk fordi det strider litt med ideologien, men
de er positive til å henge seg på noen kampanjer. Ny leder på RSH. De sliter også med lav valgdeltagelse. Åpen
dag på RHS 24. mars.
Cecilie orienterer. NIH har hatt arbeidslivsdager, og har arrangert en debatt om kropp og media. De har også
hatt åpen dag, der de fikk besøk fra videregående skoler.
Munir orienterer. Kick-Off for alle i HCKs studentunion. De har hatt besøk av SiO Foreninger, og har arrangert
åpen dag for videregående skoler. HCK jobber med endring av strukturen i organisasjonen.
Sigrid orienterer. VTAU jobber mot neste VT-møte for tiden. Der skal det miljøpolitiske dokumentet behandles.
De har også begynt å jobbe opp mot politikere, og holder på med å sette i gang en kampanje for å få studenter
til å melde flytting før lokal valget. Har arrangert vaffelfredag.
Beskjed fra Tone (HS): SiO har fått egen app!
Vedtak:
Orienteringene ble tatt til etterretning.

SAK B) Studiestart med fadderansvarlige
Sigrid orienterer. DNS ønsker en kalender over arrangementer, og det er først og fremst her samarbeidet
mellom hele student-Oslo ligger.
Fadderansvarlig på HCK, Glenn, forteller om deres opplegg så langt. Det vil ta plass 10.-16. august, og inkuderer
bl.a. pub-til-pub, rockefeller, hviledag med opplegg fra skolen og lån av Chateau Nouf. Budsjettet er på 1,9
millioner, og de vil gjerne få noen med på å låne «Sukkerbiten» på lørdagen (og dele kostnadene).
Munir forteller at han har hørt med Oslo kommune om studentene kan få låne ledige lokaler i forbindelse med
studiestart, og de stiller seg i utgangspunktet åpne for det, men man må selv etablere kontakten med ledelsen i
bymiljøetaten. Marianne foreslår at man sender en e-post til Oslo partiene om at man har et arrangement.
Kanskje invitere ordføreren? Fadderoppleggene er forskjellige, men alle kan dra på store arrangement på
Chateau Nouf. SHA burde lage en facebookgruppe der man kan dele ideer og opplegg omkring studiestart.
Daniel forteller om BI’s Fadderrullan som ikke har lokaler, men leier seg inn. De vil gjerne være med på å lage
og bli med på andre opplegg.
Vedtak:
Innleggene er tatt til orientering.
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SAK X) KO møte
Munir orienterte. Han hadde mulighet til å stille opp som vara på vegne av Sigrid på kort varsel. Oslo kommune
lager et notat de skal ha ut på høring, som handler om hvordan Oslo kan bli den beste byen i Europa. Mye
byplanlegging, som for eksempel hvor campus og boliger skal ligge. Problemet er at det var veldig vagt, uten
frister eller konkrete planer. Munir kom med et innspill om å gjøre planene mer konkrete, og med mer fokus på
kollektivtrafikken. Det er viktig at studiestedene er koblet opp mot det, og at terskelen for at studiestedene
deltar senkes. Sigrid sier at KO-representantene skal følge opp saken etter hvert.
Vedtak:
Orienteringen ble tatt til etterretning.

SAK C) Kommunevalget 2015
Marianne orienterer. SHA snakket sist gang om å lage en kampanje opp mot kommunevalget, og vi kan ha en
debatt rundt studiestart med noen fra byrådet. Man kan også finne ut hvem som er politiske rådgivere for
sentrale politikere. Det man vil ha gjennomført er: a) Debatt med byråd/ ordførerkandidat på DNS, og b)
lobbyvirksomhet for studentsaker.
AP og Venstre har fått flere studenter inn i partiene, men ved en studentorientert debatt bør initiativet komme
fra SHA. Debatten kan holdes etter studiestart og før valget.
HCK har planlagt en politisk dag der studentene skal ha eierskap. Den skal foregå på dagtid og helst med
byrådskandidater. Kanskje man skal lage en studentpolitisk dag i Oslo? Der man kan få til en duell mellom
kandidatene? Dersom man søker midler fra NSO kan man vise at det er et samarbeid mellom student-Oslo.
Mellom 23.8 -14.9 vil det passe å arrangere studentpolitisk dag for hele student-Oslo. Må høre med Andreas og
DNS om ledige dager.
Vedtak:
Debatten er tatt til orientering.

SAK D) Videre tematikk for SHA-møter
SHA sender inn saker til Suzanne på s.sagli@studentvelferd.no
Vedtak:
Orienteringen er tatt til etterretning.

SAK E)Eventuelt
Ingen saker til eventuelt i dag.
Vedtak:
Orienteringen er tatt til etterretning.
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Møtet hevet kl.18.15

I NFORMASJON
Resten av vårens SHA møter
29. april
12.mai (KO formøte)
11. juni (KO årsmøte og seminar) NB! Arrangement i regi av Oslo kommune!

Referent: Sarah Sørensen

