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REFERAT FRA MØTE I STUDENTHOVEDSTADEN

Dato:
Møtetid:
Sted:

Mandag 17. januar 2022
16:00-18:00
Zoom

Innkalt til møte:
Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, Maika Marie Godal Dam
Leder av Studentparlamentet ved UiO, Jørgen Hammer Skogan
Leder av Studentparlamentet ved OsloMet, Rolf Martin Aspenes
Leder av BI Studentorganisasjon, Shilan Tahir
Leder av Studentunionen ved Høyskolen Kristiania, Kristoffer Egset / Ny leder
Leder av Studentrådet ved PHS, Ukjent
Leder av Det Norske Studentersamfund, Christina Eide
Leder av Kjellerpubnettverket på UiO, Jon Aleksander Prøitz
Leder av Studentidrettsrådet, Marius Torsvoll
Fungerende leder av Konsulatet, Mikkel Sibbe
Rådet for de mindre, Steinerhøyskolen, Guro Grimstad Karslen
Rådet for de mindre, Oslo Nye Høyskole, Eirik Knutsen
Observatør, Didrik Svellingen, Samarbeidsansvarlig i Velferdstinget

Tilsted til møte:
Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, Maika Marie Godal Dam
Leder av Studentparlamentet ved UiO, Jørgen Hammer Skogan
Leder av Studentparlamentet ved OsloMet, Rolf Martin Aspenes
Leder av Det Norske Studentersamfund, Christina Eide
Leder av Kjellerpubnettverket på UiO, Jon Aleksander Prøitz
Leder av Studentidrettsrådet, Marius Torsvoll
Rådet for de mindre, Oslo Nye Høyskole, Eirik Knutsen
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Møtestart klokken 16:01
Sak 1) Valg av møteleder og referent
a. Godkjent møteleder: Maika Marie Godal Dam
b. Godkjent referent: Victoria Ovedie Chruickshank Langø

Sak 2) Godkjenning av innkalling og referat
a. Innkalling og referat godkjent, men et par navn var feil på andre innkalling.

Sak 3) SHoT-undersøkelsen 2022
Studenthovedstaden har fått besøk av Kari-Jussie Lønning, styringsgruppeleder i SHoT. Hun
orienterer om organisasjonens prosess i henhold til årets undersøkelse, og ønsker å vite hvordan
de kan på best mulig måte nå ut til så mange som mulig studenter. En endring fra tidligere
undersøkelser til nå er at i stedet for å gi ut tre store premier, iPader, så skal de heller gi flere små
premier som for eksempel gavekort på matvarebutikker eller Foodora.
Åpner for generell debatt:
- Didrik: Det har tidligere vært uoffisielle konkurranser mellom institusjoner om høyest
svarprosent som gjorde at blant annet MF Vitenskapelige høyskole kom godt ut da de ville
vinne.
- Maika: Ikke bare send ut undersøkelsen til studenter, men også materiale for videredeling,
da for eksempel materiale for deling av bilde på Instagram. Samtidig ikke gi ut all slags
materiale og grafikker til hver eneste student, men heller mer delealternativer til
studentforeninger.
- Jon Aleksander: Sende ut grafikk til foreninger og studenorganisasjoner, slik at for
eksempel kjellerpubbene kan henge opp plakater til lokalene sine.
- Didrik: Lage ramme for profilbilde på Facebook, plakater, Zoom-bakgrunn.
- Maika: At skjemaet ser litt annerledes ut, ikke selve spørsmålene, men utseende.
- Rolf Martin: Påpeker at selv om plakate og digital reklame er bra, burde man også satse på
den fysiske kontakten med studentene. Stå stand å gi ut kaffe til studenter som skal til
forelesning.
- Maika: Litt irriterende når det står en ca. tid på hvor lang undersøkelsen er, når dette ofte
ikke stemmer med realiteten, være ærlig på tidsbruk.

Sak 4) Kort orienteringsrunde
SH-medlemmene orienterer om hva de har gjort siden sist.

Sak 5) Dialog med Oslo Kommune
Maika orienterer om saken.
Er det noen saker Studenthovedstaden ønsker å ta opp med Oslo Kommunen enten gjennom
Strategisk samarbeidsforum, gjennom leder av Velferdstinget eller på et eget møte?
Åpner for generell debatt:
- Marius: Et samarbeid virker som en god idé, og nevner et tidligere samarbeid som virket
godt, men at man trenger å møte dem for å fastsette dagsorden.
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Jon Aleksander: Enig om at dialog-møte er en god idé, burde få kommunen til å være med
på student-tiltak som for eksempel arrangementer.
Didrik: Burde invitere kommunen til studentfrivillighetskonferansen.

Sak 6) Pandemi a la 2022
Maika orienterer om saken.
Samfunnet har igjen blitt i stor grad stengt som rammer mange, deriblant studentene.
Velferdstinget kontaktes i disse dager av flere aktører som lurer på hvordan studenter har det, og
hvordan nye tiltak treffer dem. Hva er situasjonen og hva kan vi gjøre for våre studenter? Og hva
er det beste man kan gjøre for studenter akkurat nå?
Åpner for generell debatt:
- Jørgen: Det har vært e utfordring for Studentparlamentet ved UiO å oppfordre studenter
til å komme tilbake til campus med tanke på stigende smitte, og at UiO burde ha det så
fysisk som mulig slik at flere vender tilbake. Opplever dog at ledelsen ved UiO er helt på
linje med Studentparlamentet. Så langt har parlamentet hatt fysiske møter, men får litt
frafall da enkelte ikke vil risikere å bli syk. Studentparlamentet ved UiO ønsker at
vårsemesterets eksamensform skal være hjemme.
- Erik: Frivilligheten er allerede lav på de mindre høyskolen, og det lille som var er nå blitt
borte. Er også veldig få som møter opp på skolen nå. Mener også at det ikke gå mening at
man ikke skulle ha fysisk skole da det gjerne er plass til 2 – 3 studenter mellom seg ved de
mindre institusjonene.
- Christina: Kriseår for studentfrivilligheten, og færre og færre som stiller. Det er også
vanskelig å tolke hva studentforeninger kan og ikke kan gjøre når tiltakene endrer seg
hyppig.
- Marius: Vanskelig å drive med idrett under dagens klima. Det er også for studentidretten
å tolke hvilke regler og tiltak som gjelder for seg da, da studentidretten ikke faller under
kategoriene barne- og ungdomsidrett eller konkurranseidrett.
- Rolf Martin: Det beste man kan gjøre for studenter nå er å holde ting åpent slik at man
kan møtes. Det burde også legges ny dato for SiOs foreningsdager, i stedet for å
kansellere dem.
- Maika: Utdanningsinstitusjonene burde selv legge opp til hvilke tiltak de kan ha selv, da
de mindre utdanningsinstitusjonene allerede har så lite oppmøte.
Sak 6) Eventuelt

Møteslutt 17:48
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