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REFERAT 

Dato:    fredag 13. mars 2020 

Tid:       kl. 13:00  

Sted:    Teams 

 

Til stede: 

CS-leder Bø, Malte Rasmussen 

Nestleder Kongsberg Paul Knutson 

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  

 

Simen Oftedahl, Kontrollkomitee 

Daiva Baukiene, organisasjonskonsulent USN 

 

Forfall: 

CS-leder Drammen, Mats Guttormsen  
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Grunnet alle tiltakene USN og SDSN har igangsatt i forbindelse med COVID-19-utbruddet, ble det innkalt til 
et informasjonsmøte rundt dette temaet for å leggerlitt planer fremover. 
 
Karoline innkaller også til en felles digital-lunsj på Teams til uka.  
 

- Kim: Ikke offisielt enda, men kan hende at alle som bor i samme studenthus med en som er i 
karantene, må også i karantene. Det kommer beskjed om dette senere. Hvis det kommer spørsmål 
rundt dette, henvend alle til SSN.  

- Josefine: har prøvd å høre med SSN, men savner mer informasjon på hvor man skal ringe. Camilla: 
samme situasjon i Notodden, lite informasjon fra SSN. Kim noterer og skal ta med videre. 

- Flere spørsmål om karantene på studentboliger, kan man kontakte husverten som kan hjelpe og 
svare. Camilla sender link på chatten med kontaktinformasjon.  

 
CS rolle 

 
- Kim: campusstyrer er den viktigste delen av organisasjon nå. Campusstyrer skal formidle informasjon 

fra og til studenter til USN eller AU. Innspill på CS informasjonsdeling? Tips hvordan man kan roe ned situasjon, 
synlighet? 

- Guri: snakka med en nestleder. Ensomhet er et problem spesielt nå, mange sitter alene på 
studenthuset. Nestleder snakker om digitalt møtested. Viktig å involvere studenter, opprette digitalt kaffe på 
studentboliger, for eksempel.  

- Kim: god ide! Ta kontakt med husverten og spørre om samarbeid. Informasjon og digitale løsninger er 
veldig viktige nå. Noe dere ønsker av hverandre? 

- Camilla: ønsker samme kommunikasjon på chatten til LG som før. Veldig bra jobb! 
 
AU rolle  
 

- Kim deler informasjon han får fra styret. Still spørsmål på våre informasjonskanaler. 
- Utsatt intervju med NRK.  
- Karoline satt på disposisjon på sykehuset. Fra 15-20 ble innlagt til sykehus. Sykehus Avlyser planlagte 

prosedyrer, operasjoner, osv. Droppe smitte. Mye helsepersonell som er i karantene. Karoline fortsetter 
jobben her, svarer på mail og andre kommunikasjonskanaler. 

- Kim: er det noe dere ønsker av AU? 
- Guri: synes dere gjør alt bra, så lenge dere oppdaterer oss.  

 
Informasjon  

- USN støtter digital løsning. Fra mandag, 16. mars, alle undervisninger blir digitalt. Kvalitet kan heves. 
- Studieprogresjon er ikke avklart. Kommer mer informasjon. Situasjonen skal påvirke progresjon til 

mange studenter. Det vil påvirke veldig mange.  
- Alle eksamen blir digitalt hvis dette er mulig. Alle eksamen to uker fremover blir kansellert fordi de 

skal digitaliseres. Pensum digitaliseres også. Det er viktigste. 
- Meld hvis institutt ikke klarer å få det til. 
- Josefine: kan vi dele om digitale eksamen? Er det offisielt?  Kim: ja.  
- Guri: gjelder dette hele semesteret? Siktbarheten når man går i krisemodus. Alt er uklart. Kim: per nå 

er alle eksamen er digitalt. Alle kan forberede seg for digital eksamen. 
- Johanne: master studie? Vi i Rauland er avhengige av verksted. Det blir vanskelig. Mulig å utsette 

eksamensinnlevering? Johanne skal ha et møte med instituttet, Kim får oppdatering etter møtet. 
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- Paul: mange er avhengige av campus også. Bet burde være bedre tilgang til digitale ting utenfor 
campus. 

- Johanne: spesielt utstyrt er kun på campus, og det kan påvirke undervisning.  
- Informasjon om stenging av campusene skal spres. Viktig at alle får med seg at USNs campuser er nå 

fysisk stengt for studenter. 
- Camilla: alle sitter med spørsmål om praksis, undervisning osv. Viktig å ha litt is i magen.  
- Simen: ikke lov studenter noe som helst. Man vet ikke hvordan situasjonen blir etter hvert. 
- Karoline: hadde et møte med studentombudet. Vi sender noe kult til henne. 
 
Møter:  
- NSO formøte avlyst, landsmøte og semestermøte utsatt til videre. 
- AU, org kons og KK møtes til mandag angående valg. 
- Kim: NSO finner digitale løsninger, vi kan også finne på noe løsninger.  
- Josefine blir det to semestermøter i høst? 
- Simen: valg og andre saker som haster mest, blir digitalt. Andre saker blir utsatt. Vanskelig å svare nå. 
- Guri: skal komitemøter gå som normalt?  
- Kim: Alle skal være åpne for kommunikasjon hele tiden. Ja, disse møtene skal gå som normalt. Vi må 

få høre hvis noe er galt. Studentene må få informasjon. 
- Camilla: mangler informasjon fra biblioteket. Karoline: sendt spørsmål til biblioteket. Svaret blir lagt 

ut. Josefine: enig, det er så mange studenter som er avhengige av biblioteket.  
- Svar fra biblioteket: Det er ikke tilgang til det fysiske biblioteket. Alle kan beholde de bøkene de har til 

biblioteket åpner igjen, og de vil ikke få purringer i denne perioden. Alle nettressurser til biblioteket er 
tilgjengelig, og alle i biblioteket er tilgjengelige og kan kontaktes for hjelp og veiledning på nett. For mer info: 
www.bibliotek.usn.no. Det lages en sak om stengte campus, praksis, undervisning, eksamen ol. , karantene og 
biblioteker som skal legges ut på sdsn.no.  

- Johanne: mangler informasjon lokalt. Informasjon skal rettes til lokale bestemmelser i kommunen. 
Kim: vanskelig å tilpasse seg til lokale, vanskelig å forholde seg til alle. Beredskapsgruppe må få informasjon 
fra beredskapslederen i Drammen. 

- Guri: utfordring i forhold til digital forelesning: barn hjemme. I det ene faget er mulig å få opptak, mens 
på det andre er det ikke mulig å få opptak. Står ikke informasjon om man kan ta opp for eget bruk. Kim noterer. 

- Johanne: er vi trygge på digitale-undervisninger? Data-beskyttelse. Kim: man kan følle seg trygt, man 
logger seg inn via feide. Kim dobbeltsjekker dette.  

- Guri: er det mulig å ha pensum som er tilgjengelig? Eller bytte obligatorisk pensum med anbefalt 
pensum? Karoline: det er ditt ansvar å sørge at du har pensum. Karoline skal ta det videre uansett. 

- Johanne: utvekslingsstudenter oppfordres til å reise hjem – hvordan håndterer man situasjonen?  Kim: 
snakk med Stian.  

-  
 

- Camilla: foreslår å ha et møte neste uke? Litt løpende kommunikasjon. Daiva sender innkalling til et 
teams – møte den 18. mars, kl. 15.  
 
 

 

 

http://www.bibliotek.usn.no/

