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   Telefon: E-post: 
    studentdemokratiet@usn.no 

 

PROTOKOLL 

 Dato: Torsdag 14.11.2019 

Tid: kl. 15:30.  

Sted: USN Drammen 

 

Til stede: 

CS-leder Bø, Malte Lund Rasmussen 

CS-leder Drammen, Mats Guttormsen  

CS-leder Kongsberg, Nils Herman Lien Håre 

CS-leder Notodden, Camilla Rønnevik (kom senere) 

CS-leder Ringerike, Jesper Bekkevoll 

CS-leder Vestfold, Guri Nilsen 

 

Studentleder, Kim Hellevammen 

Nestleder, Karoline Lie 

Daiva Baukiene, organisasjonskonsulent USN 
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Saksliste 

 

Konstituering 

00/2019 Godkjenning av innkalling 

  Godkjenning av saksliste 

  Godkjenning av dagsorden 

Orienteringssaker 

O5/2019 Orientering fra campusene 

O6/2019 Orientering fra AU 

Vedtakssaker 

V20/2019           Miljøuka 

Diskusjoner 

D7/2019 Ledergruppa i tiden fremover. Hva ønsker vi?  

D8/2019 Evaluering av Semestermøte 1 

D9/2019 Veien videre for resolusjonsbehandling.  

Eventuelt 

Møteevaluering 
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Konstituering 
- Studentleder ønsket velkommen til møtet. 

- Møteinnkalling godkjent. 

- Saksliste godkjent. 

- Dagsorden godkjent.  

Protokollen sendes ut til alle medlemmer i møtet med en frist for tilbakemelding. 

Protokollen anses deretter som godkjent. 

Følgende saker ble meldt inn til eventuelt: 

- Eventuelt sak nr. 1: Møte i LMU 

- Eventuelt sak nr. 2: Sensurfrist og helligdager  
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O5/2019 Orientering fra campusene 
Møtedato: 14.11.2019                                                                     Saksansvarlig: AU                   
Saksnr: O5/2019                                                                                   
 
Campusstyret Vestfold: Planlegging av Juleverksted. Ny prioriteringsliste av saker. 
Studentpolitikk CS Vestfold skal jobbe med: Studiestart, Shot, synlighet, praksis. Arbeidet med 
Canvas rom, Differ app, planlagt workshop i forhold til studiestart.  
 
Campusstyret Bø: Jobbet med studentsamfunnet på Campus Bø. Alle aktiviteter arrangeres 
av Kroa som er lokalt. De er selvstendige av eget budsjett, arrangementer er med alkohol. Et 
ønske: aktiviteter uten alkohol. Søkte penger hos Tonje Berg Furustad i SSN. Malte ønsker 
innspill fra andre campus.  
 
Campusstyret Ringerike: Åpning av ombygde campus Ringerike den 29.oktober, åpning av nye 
lesesaler. Alle studenter kan bruke de salene. To døgnåpent klasserom. Det er planlagt å ha 
flere leserom fra januar 2020 som kan låses opp med studentkort. Klasserommene ellers er 
stengt bortsett fra de to nye. Studenter kan jobbe og lese, lukket fra de andre. Julekalender 
fra uke 46 til 50. Hver linjeforening arrangerer noe gøy for studenter, det blir oppgaver, 
premier, lete etter på campus. Korte aktiviteter. Bra måte å koble av fra eksamen litt. Møte 
med Ringerike kommune. Studentmelding publiseres på deres internett side. Fokus: 
inkludering av eldre studenter.  
 
Campusstyret Kongsberg: Det var SR møte på TNM. Ønske om bedre kommunikasjonskanaler. 
Studenter har lyst til å få et rom på canvas å legge ut informasjon. Lettere Platform i Canvas 
enn på Facebook. Er det mulig? Studentleder: ved jobb med digitalisering er det er åpne 
muligheter.  
 
Campusstyret Drammen: Det ble bestilt sofa til campusstyretkontoret. Plan er å handle puter 
og pynt.  
 
Campusstyret Notodden: Hadde et SR-møte. Veldig godt møte, SSN deltok på det møte og tok 
med seg tilbakemeldinger fra studenter. Utfordring med kantina, studenter er misfornøyde 
med utvalg av mat. Det ble gjort noen små endringer allerede nå. Snakket med leder av 
kantina. Det er planlagt å ha Juleverksted den 27. november kl. 14-19. Ganske stort 
arrangement med ansatte og studenter for alle i Notodden. 
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O6/2019 Orientering fra AU 
Møtedato: 14.11.2019                                                                         Saksansvarlig: AU                    
Saksnr: O6/2019                                                                                   
 
Studentleder:  

1. Kommet inn 3 henvendelser fra ledergruppa til SSN 
2. SSN ønsker tettere samarbeid 
3. Møte med styret: alle var fornøyd med semestermøte. Positive opplevelser fra Halvor 

og rektor. 
4. Studentleder ble borte i en del av SM på grunn av en pressende sak han måtte 

håndtere.  
5. Studietur for ledergruppen. Studentleder sjekker opp andre muligheter ettersom 

kontakt med andre universiteter ikke førte til noe.  
6. Arbeidsgruppe LMU og UFU. Ferdig til 1.desember. Settes en mandat til hver.  
7. Omvisning, åpning på Ringerike, flott tale av campusleder. 
8. Deltatt på Inkluderingsseminar.  
9. SDSN ble invitert tre forskningsprosjekter. Ønske er at studenter får 

bærekraftkunnskap når de er ferdig med utdannelse. 
 
Nestleder: 

1. Deltok på Universell* sin konferanse om Universell Utforming som i år hadde et 
spesielt fokus på utforming av digitale plattformer. Vi ser at USN har en lang vei å gå i dette 
arbeidet. Det er et krav fra departementet at alt som publiseres og som skal ha en læringsverdi 
skal være Universelt utformet. Nestleder har vært i kontakt med gruppen som jobber med 
dette på USN og skal fortsette dette arbeidet. Det er også spilt inn at USN sin designprofil bør 
være universelt utformet.  

2. Deltok på Inkluderingsseminar. Satt i arbeidsgruppen for seminaret. Gode tilbake 
meldinger. Jobber videre med tilbakemeldingene og innspillene, sammen med 
arbeidsgruppen, for å lage forslag til tiltak. 

3. Administrative oppgaver 
4. Samarbeid i forhold til studiebarometer. Dårlig informasjon i forhold til i fjor. Dårlig 

opplæring av programkoordinatorer.   
5. Jobber med et større prosjekt med AUS som handler om studentenes og de 

tillitsvalgtes rolle i kvalitetssystemet.  
6. Arbeid med konseptet emneevaluering og hvordan disse gjennomføres. Det skal lages 

nye rutiner.  
7. Snart valget – begynte å jobbe nå. Kommunikasjonskomiteen og nestlederkomiteen 

skal bli involvert i planlegging av valget.  
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V20/2019 Miljøuka 
Møtedato: 14.11.2019                                                                         Saksansvarlig: AU                    
Saksnr: V20/2019                                                                                   
 

Forslag til vedtak: 
Studentdemokratiet skal bidra til arbeidet med miljøuke på campus.  
 
Behandling i møtet: 
Arbeidsutvalget ønsker at ledergruppa skal diskutere og bestemme hvordan saken tas videre.  

Innspill: 
Arbeidsgruppe skal bestå av nestlederne av ulike campuser og skal jobbe med saken. Navn 

sendes til SSN.  

Viktig å passe på at det ikke krasjer med semestermøteuke. Miljøuka er planlagt rundt samme 

dato som semestermøtet.  

  
Vedtak:  
Arbeidsgruppe skal bestå av nestlederne av ulike campuser og skal jobbe med saken. Navn 
sendes til SSN. Enstemmig vedtatt.  
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D8/2019 Evaluering av SM1 
Møtedato: 14.11.2019                                                                         Saksansvarlig: AU                    
Saksnr: D8/2019                                                                                   

 
Behandling i møtet:  
 
Ledergruppa gikk gjennom evalueringsskjemaet deltagerne svarte på, for å ta med innspillene 
til planlegging av neste semestermøte.  
 
Ledergruppa diskuterte og delte erfaringer om semestermøte: 

- Semestermøte var veldig bra, gode diskusjoner. Mange på talerstolen.  
- Veldig bra tilbakemeldinger fra rektor og viserektor. 
- Hotellet var fint.  
- Møtesalen var veldig bra. Trivelig å være på rommet. 
- Savner mer sentralt sted.   
- Ordstyrer fungerte bra.  
- Kostnader er ikke klaret enda. 
- Ledergruppa bør lede hele møtet, alle skal kunne saken og kunne svare på spørsmål. 

Ledergruppa ønsker å bli involvert i planlegging av neste semestermøtet. Mere eierskap til 
ledergruppa.  

- Bedre grunnlag for å føle mer mestring på talestolen.  
- Campusstyrene bør være bedre forberedt til neste semestermøte. 
- Ønsker er å lage en håndbok om forberedelser til semestermøte. Nils Herman ønsker 

å bidra.  
- Et ønske er at alle deltar på de sosiale aktivitetene. 
- Hadde vært lurt med delegasjonsmøter på forkant.  
- Ledergruppa må finne en bra måte for å bli bedre på forberedning, vite hvem som tar 

ansvar for hva: hva gjør AU, ledergruppa osv.  
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D9/2019 Veien videre for resolusjonsbehandling 
Møtedato: 14.11.2019                                                                         Saksansvarlig: AU                    
Saksnr: D9/2019                                                                                   

Behandling i møtet: 
 
Ledergruppa gikk gjennom resolusjonene som ble tatt opp på semestermøtet. Resolusjonene 
tas opp på neste møte etter å ha vært i behandling og renskrevet av campuslederne.  
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D7/2019 Ledergruppa i tiden fremover  
Møtedato: 14.11.2019                                                                         Saksansvarlig: AU                    
Saksnr: D7/2019                                                                                   

Innledning: 
Konstruktiv debatt med fokus på hva ledergruppe ønsker seg fremover.   
 
Behandling i møtet:  

- Viktig å snakke med hverandre og ikke om hverandre.  
- Alle skal snakke og diskutere om saker, ikke om folk. 
- Ekskludering er ikke en vei å gå.  
- Samarbeidet mellom campusstyrene, deling av erfaringer savnes.  
- Studentpolitikk er veldig gøy, men det er veldig vanskelig nå. Splittelser påvirker 

arbeidshverdagen. 
- Viktig å være mer konkret når man snakker med hverandre og tørre si direkte hva man 

mener. Det blir bedre. Viktig å ha det koselig og sosialt, og hjelpe hverandre.  
- Ønsker at alle føler seg bra etter møtene. Alle skal brenne for forskjell! Det blir bra.  
- Ledergruppa bør fokusere seg på studenter og prøve å gjøre alt det beste for studenter. 
- Ledergruppa ønsker ikke å diskutere mye byråkrati. Arbeidsutvalget mener det er mye 

byråkrati i Studentdemokratiet.  
- Forandringer på møteinnkallinger og saksbehandlingstid: fjernet forretningsorden, 

finnes ikke bestemte tidspunkter på hvor lenge sakene skal diskuteres. Ledergruppa kan styre 
tidspunkt og saker selv. Ledergruppa ønsket seg orientering fra AU, og dette er en del av 
møtene fra nå. 

- Mindre sakspapirer. Det gir mulighet til å jobbe med studenter, ikke papirer.  
- Orienteringene skal stå i protokollen.  
- Viktig å bruke mer facebook for å diskutere med hverandre, dele erfaringer.   
- Komiteene bør jobbe mer aktivt. Dette må vi samarbeide om. 
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Eventuelt 
1. Eventuelt sak nr. 1: Møte i LMU 

- Studentleder sitter i arbeidsgruppe LMU og UFU. Ferdig til 1.desember. Settes en 
mandat til hver.  
- Det skal leveres et mandatforslag i 6 dager fra i dag (den 14. november). 
- 7 studenter og 7 ansatte, i tillegg til observatører. 
- Vurdering på lønn, både på LMU og UFU. 160-180 kr.  
- Studentleder ønsker innspill av ledergruppa på hva LMU skal jobbe med og være 

ansvarlig for og hva UFU skal gjøre. Sende en mail til studentleder.  
- Ansatte skal fikse innspillene som kommer. 
 
2. Eventuelt sak nr. 2: Sensurfrist og helligdager.  

- Saken gjelder sensuren på eksamener som har sensurfrist fom. 24. desember, tom. 6. 
januar. «Ved sensurperioder hvor det er flere helligdager i perioden, så utsettes sensurfristen 
med det antall dager som det er faktiske helligdager i sensurperioden.»  
- Tolkning er forskjellig. Tre ukene med de 3 røde dagene blir utvidet med 3 dager 

etterpå.  
- Guri: utsette sensurdager burde være mer dager, spesielt hvis man tenker på familien 

og barn. De fleste tar ferie i romjul. Sensur bør flyttes mer enn tre dager. 
- Det bør være nok. 3 dager vi snakker om! 
- Snakker om 4 dager hvis vi regner julaften og nyttårsaften som halvarbeidsdag. 

Ledergruppen blir enige om at 3-4 dager er akseptabelt.  
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Møteevaluering 

- Det ble fremmet et forslag om å ha fysiske ledergruppemøter i november og 
desember: den 27. november med utsatt tid til kl. 17 og den 11. desember et fysisk 
ledergruppemøte kl. 15. Begge møter finner sted på campus Drammen.  
 


