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REFERAT 

Dato:    onsdag 18. mars 2020 

Tid:       kl. 15:00  

Sted:    Teams 

 

Til stede: 

CS-leder Bø, Malte Rasmussen 

CS-leder Drammen, Mats Guttormsen 

CS-leder Notodden, Camilla Rønnevik 

CS-leder Porsgrunn, Josefine Lamø 

CS-leder Rauland, Johanne Østrem Hellemo 

CS-leder Ringerike, Jesper Bekkevoll 

CS-leder Vestfold, Guri Nilsen 

Nestleder, Karoline Lie  

Organisasjonskonsulent USN, Daiva Baukiene 

 

Forfall: 

Studentleder, Kim Hellevammen 

CS-leder Kongsberg, Nils Herman Lien Håre 
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Følgende sakene skal taes opp i tillegg til orientering av Arbeidsutvalget: 
 

- Josefine – konta eksamen 
- Guri: studentposene (det ble levert rundt 2000 studentposer på campus Vestfold) 
- Josefine: Hiu sak 

 
Orientering fra Arbeidsutvalget 

- Karoline: det har ikke skjedd så mye nytt siden siste møte. Starta opp arbeidet på sykehuset. Hvis 
Ledergruppe ønsker, kan nestleder legge ut når hun jobber på sykehuset.  

- Karoline jobbet mest med sosiale medier, saker og sdsn.no.  
- Kim har jobbet mest korona-saker. 

 
Innspill og diskusjon 

- Karoline: korona situasjonen går ut over praksis og fakultetene. AU fortsetter å legge ut informasjon. 
Hva synes ledergruppa om chatten? Burde informasjon legges ut på facebook-gruppe i tillegg? 

o Josefine: deilig med chatten da vi får informasjon hele tiden. Vanskelig å følge opp på facebook 
gruppe. Men ok å skrive både i gruppa og chatten. 

o Johanne: enig med forslag til Josefine.  
o Karoline: vi kan skrive et kort informasjon i chatten og dele ut på gruppa etterpå.  
o Camilla: det funker med chatt. Alle er flinke til å følge med på usn, sdsn osv.  
o Josefine: det er en fare med at kommentarer kommer under posten ikke alltid synlige for alle 

hvis man ikke kommenterer selv. 
o Fortsetter med chatt. Vedtatt. 

- Praksis: det ble lagt ut nye retningslinjer. Gjelder lærerstudenter og helsestudenter. Offisiell endring 
foreslått. Vi sliter med 3 års studenter som er ferdig med praksis og skal skrive bachelor oppgaver. Mye 
frustrasjon. Vi jobber med USN for å få mer informasjon. Dette er en ekstraordinær situasjon. 

- Opptak av undervisning. Venter på svar fra Kim som er i kontakt med Reidun.  
- Studentposer: avventes.  
- «HIU -  sak». Josefine: HIU studenter må være i grupper og levere oppgaver, rapportere forelesere på 

hva de hadde gjort. Camilla: detter er ikke obligatorisk.  
- Camilla: HIU har kalt inn alle studenter til et digitalt møte. Nytt møte på fredag.  
- SR-lederne. Karoline: de har en viktig rolle, viktig å støtte de. SR-lederne koordinerer de tillitsvalgte. 

Vi tenkte å sende en felles-mail til dem mer råd og tips. Viktig at de samler frustrasjon i kulle, og at alt går til 
emneansvarlige. Bra at studenter har ideer og tanker. Men nå er det litt mye informasjon og frustrasjon. Vår 
måte på å bidra med ryddig informasjon, som er gjennomtenkt. Bidra til at USN kan jobbe med det de må 
jobbe med disse dagene. Viktig at dere oppfordrer deres SR-lederne. 

- Informasjon av AU. Er dere godt informert?  
o Josefine: flinke til å dele informasjon raskt og fort. Veldig bra. Det har fungert veldig bra. Er 

redd at ikke hele CS skal møte opp på det digitale valgmøtet. 
o Karoline: det er møteplikt som på vanlig semestermøte. Campusstyrene kan sende spørsmål 

til kandidatene på mail. Engasjer folk til å stille. 
- Konta-sak. Oppmeldingsfrist til konta 1.mai. Det varierer ut ifra når man har hatt eksamen. Reglene 

skal følges.  
- Karoline sender et forslag til midlertidig forskrift ved USN, med frist til 19. mars kl. 12 for å skrive svar 

på den - som eneste høringsinstans. Alle kan komme med tilbakemeldinger. Informasjon skal ikke spres ut til 
Campusstyrene og andre studenter ennå.  

- Nytt møte. Daiva sender innkalling til et nytt møte den 25. mars, kl 15:15.  


