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REFERAT 

Dato:    onsdag 25. mars 2020 

Tid:       kl. 15:15  

Sted:    Teams 

 

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 Porsgrunn, Josefine Lamø 

CS-leder Rauland, Johanne Østrem Hellemo 

CS-leder Ringerike, Jesper Bekkevoll 

CS-leder Vestfold, Guri Nilsen 

Studentleder, Kim Hellevammen 

Nestleder, Karoline Lie  

Organisasjonskonsulent USN, Daiva Baukiene 
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Følgende sakene skal taes opp i tillegg til orientering av Arbeidsutvalget: 
 

- Josefine – digital undervisning 
- Malte – vurdering av eksamen 
- Camilla – eksamen  

 
Orientering fra Arbeidsutvalget 

 
- En student i Drammen døde i helgen. Ikke mer informasjon på hva som hadde skjedd. Studentleder 

anbefaler ledergruppe å oppfordre studenter til å ha digitale samlinger og aktiviteter. Campusstyrene kan 
prøve å arrangere mer digitale aktiviteter. Porsgrunn hadde et digitalt brettspillkveld. 

- Karoline: vi deltar på et prosjekt som er orientert mot jobbe med informasjon, råd ovenfor studentene 
innenfor den faglige og sosiale delen av studiene. Karoline, Hilde og Jill Eirin har ansvar for det sosiale miljøet. 
Det blir opprettet et Team for kulltillitsvalgte med litt triks og tips man kan gjøre for å være litt sosialt. Det kan 
være strikkekveld, filmkveld. Teamet blir lansert på fredag.  

- Camilla: dette er utrolig viktig. Kanskje Notodden og alle andre campuser kan samarbeide og ha 
fellesaktiviteter sammen.   

 

 
Innspill og diskusjon 

 
- Josefine: ikke alle foreleser har digital undervisning. Kim fikk mail med unnskyldning. Dette skal rette 

seg. Viktig å ta opp med en gang med forelesere. 
 
Fullmakt 
- Kim: det blir sendt ut et elektronisk vedtak om supplering av råd og utvalg, KK, VK og SSN.  

Semestermøtet gir arbeidsutvalget og ledergruppa midlertidige fullmakter under tillit og forutsetninger. 
Informasjon om dette står i innkallingen til valgmøte. Kim sender link til dokumentet.  

- Endringsforslag fra Camilla: formulering av kapittel 2.2.  
- Det er ikke mulig å supplere under semestermøte, vanskelig å supplere digitalt også. Et ønske av USN 

er at vi supplerer nå. Karoline: det nye semestermøte skal vedta fullmakten på nytt hvis de synes dette var 
nødvendig hvis korona-krise ikke er ferdig før nytt studieåret.  

- Josefine: er det mulighet å ta det opp på allmøte? Digitalt? 
- Camilla: mulighet til å finne kandidater som vil stille til suppleringsvalget i høst (eller når dette er 

mulig), som har alle rettigheter unntatt deltakelse til SM før suppleringsvalget. 
- Karoline: de store dokumentene som valgreglementet skal ikke revideres av Ledergruppa, men dere 

kan håndtere stillingsinstruks, for eksempel.  
- Camilla: er det mulig å ha et info møte om fullmakt? Sette tidspunkt og alle som har spørsmål kan 

delta. Det høres som et demokratisk måte å jobbe med. 
- Kim: fortell til deres CS at mer informasjon angående dette kommer.  
 
Undervisning og eksamen under korona 
- Kim: Rektor har sendt ut mail til alle ansatte om undervisning og opptak. 
- Camilla og Malte: hvilket karaktersystem blir brukt under korona: A-F eller bestått/ikke bestått? 
- Malte foreslår at det blir brukt bestått/ikke bestått karaktersystem da A-F system gjenspeiler ikke på 

hva studentene kan. Den måte å gi karakter på er bra i den situasjon som vi er i nå.  
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- Guri: enig med Malte. Spesielt når man tenker på studenter med barn som sliter med lesing. Bedre da 
å få bestått/ikke bestått enn E.  

- Kim: bestått/ikke bestått er kun at man leste pensum.  Dette er ikke en kvalitetssikring. Studenter står 
svakere karaktermessig. Litt sent å ta dette opp nå da eksamener begynner til mandagen. Men det er viktig å 
ette retningslinjer til eksamen hvordan det skal gjøres, det skal rettes til emne. Arbeidsgruppe skal jobbe med 
det. 

- Malte: usikkerheten bak A-F er stress. Ledelsen ved USN skal bestemme det. Ledergruppa kan spille 
inn til USN ledergruppe. Kim: votering på hvor mange ønsker til det. Tre av ledergruppa var for, tre mot og tre 
avholdt. Avventes. Kim sender forespørsel til jurist for å finne ut hvordan han tolker «bestått/ikke bestått». 

- Karoline: Kravene til eksamen ble endret. Karoline hadde et eksamen på mandagen, lengde til 
eksamen ble endret fra 6 til 3 dager. Bedre å oppfordre å ha noe likt enn å bruke bestått/ikke bestått. Det er 
opp til fakultetene å endre eksamen.  

- Kim: ingenting skal bli vanskeligere for studenter. Alle eksamen skal tilpasses slik at det blir eksamen 
og referering i tillegg. Det skal være tatt i henhold. 

- Josefine: på grunn av korona er det usikkerhet og mye som skjer hele tiden. CS Porsgrunn ønsker mer 
tydelig informasjon før eksamen: krav, formen, hvordan den blir, lengde, osv. Helst minimum to uker før.  

- Kim: det er en ekstraordinært situasjon nå. Informasjon kommer i canvas så fort når det er klart. 
- Konta eksamen blir digitalt. 
- Guri stilte spørsmål om PKO, Josefine tar dette videre.  
 
Andre saker 
- Fest. Kim har fått informasjon om studentfest i Bø, Drammen, Vestfold og Notodden. Det er forbudt å 

ha store fester på grunn av karantene. Fester blir botlagt strengt i forhold til korona. Dette skal tas videre til 
CS og tillitsvalgte. 

- NoU skal tas til Kif. Guri kan lage et facebook-innlegg eller googledocs slik at alle kan sende til 
campusstyrene og svare på høring. 

- Camilla anbefaler å ha disse ledergruppemøtene på zoom. Daiva innkaller til et «prøvemøte» den 8. 
april kl. 12-16.  


