
   
 Dato: 

02.03.2020 
Ledergruppemøte 9 
 

  E-post: 
  studentdemokratiet@usn.no 
 
 

  

 
 
 

PROTOKOLL 

Dato:    Mandag 02.03.2020 

Tid:       kl. 13:00  

Sted:    USN Drammen, møterom: S5617 

 

Til stede: 

CS-leder Bø, Malte Rasmussen 

CS-leder Drammen, Mats Guttormsen  

CS-leder Kongsberg, Nils Herman Lien Håre 

CS-leder Notodden, Camilla Rønnevik 

CS-leder Rauland Johanne, Østrem Hellemo 

CS-leder Ringerike, Jesper Bekkevoll 

CS-leder Vestfold, Guri Nilsen 

Studentleder, Kim Hellevammen 

Nestleder, Karoline Lie  

 

Jill Eirin Undem, organisasjonskonsulent USN 

Amund Thomassen, organisasjonskonsulent USN 

Eton Williams, valgkomiteen 

 

Meldt forfall: 

CS-leder Porsgrunn, Josefine Lamø 
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Studentleder Kim ønsket velkommen til møtet. 

Innkalling godkjent. 

 

V05/20 Resolusjoner til semestermøtet: Bærekraftstiltak ved USN og SSN 

Behandling i møtet: 

Kim la frem nytt forslag til resolusjon: Bærekraftstiltak ved USN og SSN. Denne skal erstatte 

resolusjonen som ble vedtatt i sist ledergruppemøte. 

 

Bærekraftstiltak ved USN og SSN 

 

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge viser til sin resolusjon om Bærekraft, vedtatt av 
ledergruppa 11.12.2019. Denne resolusjonen supplerer denne og utdyper hvilke tiltak SDSN 
mener at USN og SSN skal igangsette.  
 
Det er vesentlig at høyere utdanning tar sin del av ansvaret for å nå FNs bærekraftsmål og 
tar en aktiv rolle i å nå disse målene. Det samme gjelder studentsamskipnadene, som har et 
stort nedslagsfelt i regionene.  
 
Universitetet i Sørøst-Norge har i sine strategier uttalt at bærekraft er et tydelig 
satsingsområde. Studentdemokratiet støtter dette arbeidet, men ønsker at dette skal 
synliggjøres i langt større grad og det skal prioriteres ressurser til dette. 
 
Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge må også være en bevisst og globalt ansvarlig aktør med 
tanke på miljø, klima og innkjøp, da dette er viktig for studentene. 
 
Studentdemokratiet ber om at: 

 USN samler og synliggjør sine tiltak og fagområder innen bærekraft, miljø og etiske 
prinsipper.  

 
 USN og SSN inkluderer studentene og Studentdemokratiet i alle sine prosjekter 

knyttet til dette arbeidet.  
 

 USN tar hovedansvar for en egen konferanse med fokus på praktiske tiltak, hvor 
høyere utdanningsinstitusjoner på Østlandet/Viken- område blir inkludert.  
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 USN stiller midler og ressurser tilgjengelig for studentene til arbeid med bærekraft.  
 

 Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge skal være et godt forbilde for studentene og 
tilby miljøvennlige og bærekraftige alternativer innen mat, bolig og tjenestetilbud.  

 
Forslag til vedtak: 
 
1. Semestermøtet vedtar resolusjonen om Bærekraft og miljø med de endringer som 
kommer frem i møtet. 
 
2. Semestermøtet ber SDSN iverksette et prosjekt om bærekraft med bakgrunn i 
resolusjonen.  
 

 

Camilla fremmet å endre kulepunkt 2 til: 

USN og SSN inkluderer studentene og Studentdemokratiet i relevante prosjekter knyttet til 

dette arbeidet. 

Kim foreslo å endre kulepunkt 3 til: 

USN tar hovedansvaret for en egen konferanse med fokus på praktiske tiltak, der høyere 

utdanningsinstitusjoner blir inkludert. 

Enighet om å legge frem resolusjonen som den nå foreligger uten endringer. 

 

Vedtak: 

1. Semestermøtet vedtar resolusjonen om Bærekraft og miljø med de endringer som 
kommer frem i møtet. 
 
2. Semestermøtet ber SDSN iverksette et prosjekt om bærekraft med bakgrunn i 
resolusjonen.  
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V06/20 Styringsdokumenter endringsforslag 

Endringsforslag til valgreglementet 

1. Endringsforslag fra ledergruppen: 

§4 – Utlysning av valg  

(2) Nominasjonsperioden skal være på minimum 21 dager. 

(3) Stemmeperioden skal være på minimum 14 dager. 

Forslag vedtatt. 

 

2. Tilleggsforslag fra ledergruppen: 

§ 8 – Valgmåte (1) 

Disse velges ved urnevalg: 

• Campusstyret 

• Studentrepresentanter i Klagenemnda 

• Studentrepresentanter i Skikkethetsnemnda 

• Studentrepresentanter i Tilsettingsutvalget for undervisning og forskerstillinger 

• Studentrepresentanter i Likestillings- og inkluderingsutvalget 

• Studentrepresentanter i Læringsmiljøutvalget 

• Studentrepresentanter i Utvalg for utdanningskvalitet 

• Studentrepresentanter i Universitetsstyret, velges etter USN sitt valgreglement 

Forslag vedtatt. 
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3. Endringsforslag fra ledergruppen: 

§ 8 Valgmåte  

(3) Ved valg under allmøte må følgende punkter inntreffe: 

• Allmøte tas i bruk som suppleringsvalg dersom ordinært urnevalg er gjennomført eller det 
har vært frafall i inneværende valgperiode og suppleringsvalg som urnevalg er vurdert som 
ikke hensiktsmessig eller mulig. 

• Allmøtet er åpent for alle studenter tilknyttet campus 

• Campusstyret innkaller til allmøtet og innstiller på møteleder 

• Offentliggjøring av allmøtet må skje minst 10 dager i forkant 

• Allmøtet skal annonseres og profileres på campus 

• Det må føres protokoll med stemmetall fra allmøtet 

Forslag vedtatt. 

 

4. Endringsforslag fra ledergruppen: 

§ 8 Valgmåte 

(4) Ved suppleringsvalg etter ordinære valg må følgende punkter inntreffe: 

• Nominasjonsperioden skal være på minimum 15 dager. 

• Stemmeperioden skal være på minimum syv dager. 

• Valgreglementet §4 punkt 4-6. 

Forslag vedtatt. (Som konsekvens av dette faller forslag 8.) 
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5. Strykningsforslag fra ledergruppen: 

§ 9 Representasjon i ulike organ  

(3) - Læringsmiljøutvalget 

Forslag vedtatt. 

 

6. Endringsforslag fra ledergruppa: 

§ 10 Valg av klassetillitsvalgte 

Kulltillitsvalgte med vara skal velges i henhold til samarbeidsavtalen mellom SDSN og USN 
samt Studentdemokratiets vedtekter §3-1 punkt 1-2. 

Forslag vedtatt. 

 

7. Endringsforslag fra ledergruppen: 

§ 12 - Funksjonstiden i verv 

(1) Funksjonstiden for studenter valgt til verv i campusstyret er fra 1. juni til 31. mai 

påfølgende år. 

(2) Funksjonstiden for studenter vagt til verv i arbeidsutvalget er fra 1. juni til 14. juni 
påfølgende år. 

(3) En student kan kun inneha frikjøpte verv i to sammenhengende år. 

Forslag vedtatt. 

Ledergruppen ønsker en presisering til denne paragrafen: 

«Gammel» tillitsvalgt opprettholder ansvaret frem til sin periode er utløpt. Ny tillitsvalgt har 
i denne peridoen opplæring. 

Dette skrives inn i vedtaket. AU får mandat til å formulere en setning. 

 



   
 Dato: 

02.03.2020 
Ledergruppemøte 9 
 

  E-post: 
  studentdemokratiet@usn.no 
 
 

  

 
 
 

8. Endringsforslag fra kontrollkomiteen: 

§ 8 Valgmåte 

Punkt 4, første kulepunkt 

Kravene gitt i Valgreglementet § 4, punkt 2 til og med punkt 6. 

Forslag avvises til fordel for endringsforslag 4. Ledergruppa anser hensikten ivaretatt i 
endringsforslag 4 og 1. Dersom endringsforslag 1 faller i semestermøtet, innstiller 
ledergruppa på forslag 8 fremfor 4. 

 

9. Tilleggsforslag fra ledergruppen: 

§ 8 – Valgmåte 

(3), Disse oppnevnes av arbeidsutvalget: 

- Studentrepresentanter til USNs valgstyre 

Forslag vedtatt. 

 

Stillingsbeskrivelser 

1. Endringsforslag fra ledergruppen: 

For alle medlemmer av campusstyret 

Funksjonstiden er 1. juni til 31. mai i henhold til SDSN sine styringsdokumenter. 

Forslag vedtatt. 

 

2. Tilleggsforslag fra ledergruppen: 

Kommunikasjonsansvarlig sin rolle 

• Ha ansvar for profilering av Studentdemokratiet og deres arbeid på campus 
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• Hovedansvarlig for profilering av valg. 

• Ansvarlig for å dokumentere arrangementer, møter og studentlivet på campus. 

• Fremme internasjonale studenter sine interesser. 

• Skal jobbe for studentmobilitet, med et fokus på profilering av utvekslingsstudier 

Forslag vedtatt. 

 

3. Strykningsforslag fra ledergruppen: 

Læringsmiljøansvarligs rolle: 

• Læringsmiljøansvarligs har et særskilt ansvar for saker som angår studentenes helse, 

trivsel og læringsmiljø. 

• Skal jobbe for studentmobilitet, med et fokus på profilering av utvekslingsstudier 

• Skal være campuskontakt inn mot læringsmiljøutvalget 

Forslag vedtatt 

 

4. Endringsforslag fra ledergruppen: 

Læringsmiljøansvarligs rolle: 

• Læringsmiljøansvarligs har et særskilt ansvar for saker som angår studentenes helse, trivsel 
og læringsmiljø. 

• Sitter som medlem av læringsmiljøutvalget ved USN. 

• Fremme internasjonale studenters interesser. 

Forslag vedtatt 
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5. Tilleggsforslag fra ledergruppen: 

Nestleder på campus sin rolle Studentarbeid på campus 

Nestleder på campus sin rolle: 

• Nestleder i campusstyret er leders stedfortreder. 

• Skal sørge for at campusstyremøter blir innkalt og referatført. 

• Ansvarlig for SDSNs arbeid med bærekraft og fairtrade. 

Studentarbeid på campus: 

• Nestleder skal ha hovedansvaret for gjennomføringen av prosedyrene for valg på campus. 

• Jobbe for et godt studentmiljø på campus sammen med linjeforeninger, fadder, 

studentorganisasjoner, Studentsamskipnaden og andre. 

• Skal i samarbeid med komiteen for nestledere og andre relevante aktører jobbe med 
SDSNs arbeid med bærekraft og fairtrade. 

Forslag vedtatt. 

 

6. Endringsforslag fra ledergruppa: 

Generelle bestemmelser om arbeidsutvalget 

Arbeidsutvalget skal koordinere det studentpolitiske arbeidet på USN, slik at 
Studentdemokratiet blir tydelige og synlige for studentene og ivaretar studentenes 
interesser på en god måte. 

• Arbeidsutvalget skal representere og fremme studentenes interesser i alle saker som angår 
deres studiehverdag på USN. 

• Vervene i arbeidsutvalget er honorert som heltidsverv og skal være studentens 
hovedbeskjeftigelse i perioden. 
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• Funksjonstiden er 1. juni til 14. juni påførende år, i henhold til Studentdemokratiet sine 
styringsdokumenter. USN innvilger permisjon fra studier til studenter i disse vervene 

Forslag vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Forslag til saksinnledning til stillingsbeskrivelser vedtatt. 

2. Forslag til saksinnledning til valgreglement vedtatt. 
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V07/20 Resolusjoner til semestermøtet: Eksamensform og begrunnelse 

Nils Hermann la frem et revidert forslag til resolusjon:  

Eksamensform og begrunnelse 

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge ønsker at det skal settes søkelys på pedagogiske og 
moderne eksamensformer og individuell automatisk tilbakemelding i fag hvor det er 
relevant. Studentenes helse og trivselsundersøkelse viser at det er særdeles mange 
studenter som har eksamensangst og dermed ikke i studentenes beste interesse at deres 
karakterfastsettelse avhenger av en enkelt eksamen ved slutten av semesteret. 

Universitetet i Sørøst-Norge er et moderne universitet som kan gå i bresjen med å aktivt 
bruke flere varierte eksamensformer enn standard skriftlig eksamen. Ved å bruke muntlige 
prøver, hjemmeeksamener, mappeoppgaver, praksis, gruppeoppgaver, del-eksamen og 
annet vil man i større grad legge til rette for at studentene kan vise til sine akademiske 
egenskaper og senke eksamenspresset. Dette vil kunne føre til en økt gjennomføringsgrad 
som gagner både studentmassen og universitetet. 

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge ønsker å sette et fokus på at studentene svært sjelden 
opplever arbeidsforholdene i arbeidslivet til å reflektere en skriftlig eksamen, som legger 
flere begrensninger blant annet på hjelpemidler. Ved å sette et fokus på arbeidslivsrelevante 
eksamensformer som også skaper rom for studentene til å vise sine akademiske kunnskaper 
vil man gi handlingsrom til forelesere til å produsere eksamener som er relevante, 
arbeidslivsrettet og engasjerende.  

Hensikten med en eksamen er for en student å vise frem sine tilegnede akademiske 
kunnskaper, og studentene ønsker å sette et økt fokus på bevisstgjøringen at dette kan 
utføres med flere forskjellige metoder.  
Eksempelvis så har hjemmeeksamen muligheten til å gi studentene større og mer åpne 
spørsmål som vil kunne føre til at studentene kan bruke kunnskapen sin og i større grad må 
reflektere over besvarelsen de leverer. En hjemmeeksamen vil gi studentene mer frihet for 
egen læring og være en av de mest arbeidslivsnære eksamensformene man kan anvende, 
sammenlignet med en vanlig skriftlig eksamen.  

Skriftlig eksamener er en oppfordring til studentene å pugge et tema hvor det også er 
mulighet at innholdet i eksamen og måten eksamen blir utført på ikke blir anvendt igjen av 
studenten både akademisk men også i arbeidslivet. 

Studentene ønsker også å innføre muligheten til å be om videoopptak ved avlegging av 
muntlig eksamen. Dette er for å ivareta studentenes mulighet til å få begrunnelse på 
karakter og muligheten til å fremlegge en eventuell klage. Denne muligheten eksisterer ikke i 
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dag da det ikke er mulig å gjenskape en muntlig eksamen selv om studentene har krav på 
både begrunnelse og klagemulighet i henhold til lovverket. Dette fører til at deres 
rettssikkerhet er ivaretatt selv ved muntlig eksamen. 

Begrunnelse på eksamen er en lovfestet rett som studentene innehar. Studiebarometeret 
viser at studentene ønsker mer detaljert og flere muligheter for tilbakemeldinger. 
Universitetet i Sørøst-Norge har innført en ny elektronisk metode som synliggjør og 
forenkler prosessen med å be om tilbakemelding for studentene. Tiltaket er godt og ønsket, 
men studentmassen mener det burde innføres obligatorisk tilbakemelding. 

Studentene ved Universitetet i Sørøst-Norge ønsker derfor at det innføres fast automatisk 
tilbakemelding i studier hvor det er relevant og praktisk gjennomførbart. Emner med få 
studiepoeng, emner som er obligatoriske og emner som er forkunnskapskrav skal ha 
obligatorisk tilbakemelding. Større fag, praksis, utdanninger med veiledere eller som har tett 
oppfølging med faglærer vil bli vurdert av arbeidsgruppen om det skal innføres obligatorisk 
tilbakemelding eller vil fungere under dagens ordning. 

Dette vil spesielt være relevant i utdannelser som har lite praksis og lite individuell 
veiledning. Studentene ønsker en ordning hvor sensoren må begrunne sensuren og aktivt 
oversende tilbakemelding til studenten. Denne formen for individuell tilbakemelding vil 
kreve at sensor reflekterer over sensuren og skaper en tillit til at fastsatt karakter reflekterer 
studentens kunnskaper. Ved at studentene har fortløpende tilbakemeldinger så skapes det 
en naturlig mulighet for å vite eget kunnskapsnivå og skaper handlingsrom for å innføre egne 
tiltak for å bedre studieprogresjonen og fagforståelse. 

Et avsnitt om eksamensperiode 

Studentdemokratiet mener at: 

·       Universitetet i Sørøst-Norge skal ta i bruk flere varierte eksamensformer som er mer 
pedagogiske og moderne enn tradisjonell skriftlig eksamen. 

·       Hele eksamensperioden skal brukes til å avholde eksamener. 

·       Studenter som avlegger muntlig eksamen, skal få tilbud om videoopptak av eksamen som 
gir mulighet for begrunnelse og evt. klaging på karakter. Dette fører til at deres 
rettssikkerhet er ivaretatt selv ved muntlig eksamen. 

·      Det skal nedsettes en arbeidsgruppe med medlemmer fra Universitetet i Sørøst-Norge og 
Studentdemokratiet i Sørøst-Norge som skal utarbeide retningslinjer på automatisk 
begrunnelse og videoopptak av muntlig eksamen. 

·       Det skal gis automatisk individuell tilbakemelding i alle fag hvor dette er relevant. 
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·       Hele eksamensperioden skal brukes til å avholde eksamener. 

 

Vedtak:  

1. Nils Herman og Kim utarbeider ferdig tekst til resolusjon. 

2. Resolusjon Eksamensform og begrunnelse legges frem for semestermøtet. 

Merknad: Camilla stiller seg ikke bak resolusjonen. 
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D01/20 Studentposer 

Guri fremmet forslag til offisiell uttalelse om studentposer: 

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge ønsker ikke lenger at campusstyrene skal motta 
studentposene. 

Bakgrunnen for dette er flere: 

Manglende kommunikasjon med avsender, som sender uoppfordret til campusstyrene uten 
noen form for informasjon i forkant 

Studentposene inneholder mye plast som ikke er bærekraftig. Samt at mye av innholdet i 
posene kastes i restavfallet. Dette følger heller ikke USNs visjon om bærekraftsmålene. 

Vi mangler oppbevaring til mengden studentposer som kommer 

Det tar mye tid å utlevere disse før de går ut på dato 

Det er ikke returordning på uavhentede poser 

 

Behandling i møtet: 

Innspill om at SDSN sier ja til gratis stæsj til studentene, men at dette bør gjøres i en annen 
og mer miljøvennlig metode. 

Karoline og Guri utarbeider forslag til en resolusjon. 
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Eventuelt 

 Protokoll fra siste møte. Camilla lurte på hva ble man enige om når det gjelder 
rapporter? Svar: Det skal skrives en rapport, da det ikke ble tid til muntlig 
rapportrunde på siste møte. 

 Kim: Det kommer en høring til campusstyrene om nytt valgsystem. 

 Camilla fremmet et ønske om referat fra kontaktmøtene legges ut. 

 Skal det velges 3 eller 5 vara til SSN-styret? Karoline sjekker. 

 Malte: Det er viktig at campusstyret er til stede under befaring på campus med 
Norges Handikapforbund. 

 Malte fremmet et ønske om en felles prat om brainstorming på workshop til 
semestermøtet. AU svarte at dette ansvaret ligger hos ledergruppa, og anbefaler at 
det tas en skype-samtale for å diskutere hvordan workshop skal bli best mulig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


