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REFERAT 

Dato:    onsdag 22. april 2020 

Tid:       kl. 15:15  

Sted:    Zoom 

 

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  

Organisasjonskonsulent USN, Daiva Baukiene 

 

Fraværende: 

CS-leder Porsgrunn, Josefine Lamø 
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Plan for møte: 
- NOU -> Veien videre (fristen er utsatt til 5 Juni). 
- Åpningsrutiner på campus (tentative rutiner blir fremlagt for ledergruppen) 
- SDSN årsrapport (resolusjoner blir vedlegg til årsrapporten) 
- Sosiale aktiviteter (videreføring av påskeaktiviteter) 
- Overlapp campusstyrene 
- Rapport og innspill om arbeidet med samskipnaden 
- Annet. 

 
 
Sosiale aktiviteter 

 
- Sosiale aktiviteter ble holdt i Påske. Internasjonale studenter sliter med aktiviteter.  

- Karoline: hadde møter med USN og SSN, Ranveig, Live, Jill Eirin, Hilde, Tonje og Hanne fra SSN er med 
i prosjektet. Jobber med sosiale tiltak. SSN ville ikke være en del av prosjektet, men endelig ble samarbeidet 
og prosjektet satt i gang. Org. konsene, Ranveig og Live sjekker ut status på campus med linjeforeniger ol. 
Tonje tar ansvar for et møte med alle studentsamfunnene. Fordelt ansvarsområder. En rekke prosjekter ble 
allerede satt i gang. Det skjer masse nå. Alle jobber videre med det. Karoline vil oppfordrer alle de som egentlig 
har ansvar for sosiale aktiviteter. Det blir laget en felles nettside hvor all info fra SSN, SDSN skal samles. 
Informasjon blir også fordelt campusvis. 

- Zoom yoga for USN studenter. Johanne sender linker. Alle skal dele videre. Veldig bra initiativ. 

 
 

Åpningsrutiner på campus 

 
- AU legger frem et dokument om tentative rutiner for ledergruppen og ønsker innspill. Han skal på et 

møte i ledergruppe hvor han kan dele innspill. Daiva sender dokumentet sammen med referat fra 
ledergruppemøtet. Dokumentet skal ikke spres videre.  

- 27. april: Studenter og ansatte i rekrutteringsstillinger som er helt i sluttfasen av sine studier og 
prosjekter, og som er helt avhengige av utstyr på lærestedet, kan få komme tilbake til universiteter, høgskoler 
og fagskoler. Rutiner kommer. Ingen skal inn på campus alene, studentene vil bli tatt imot. Kø må påregnes. 

- Det blir kjøpt inn desinfiseringsmidler og alle studentene skal rydde etter seg selv.  
Forslag fra LG: hansker.  

- Planlegging av hver aktivitet skal følge regelen om max. fem personer samlet i en gruppe, og med en 
til to meters avstand.  

- Obligatorisk e-læring for studenter. Hvis ikke student gjennomfører den, skal hun/han ikke gis tilgang.  
- Spørsmål: er det lov å bruke CS sitt kontor? Kim: nei.  

 
Overlapp campusstyrene 
 

- AU: viktig å planlegge og begynne lokal overlapp.  
- Karoline og Jill Eirin skal ha et møte om planlegging av opplæring og overlapp den 23.04.2020. Det er 

plan om å ha noen timer sammen, hilse på hverandre, få inntrykk osv. Vervspesifikk opplæring, med fokus på 
campusstyret. Det er ikke avklart om det blir fysisk eller digitalt. Det er CS sitt ansvar å kjøre 
opplæring/overlapp lokalt. 

- Målet av CS opplæring er at det nye styret føler seg inkludert, bli kjent med sine oppgaver. Har noen 
begynt med dette? 
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o Malte: inviterte alle de nye til et møte. To nye som skal inn. Plan er å skrive arbeidsoppgaver, 
problemstillinger. Det kan hjelpe dem som er nye.  

o Johanne: har ikke ny nestleder. Nåværende nestleder vet ikke om hun blir værende.  
o Guri: det er ganske mange nye i campusstyret. Nytt møte i morgen (den 23.04). Planen er å 

sette sammen og se hvordan vi skal lære opp. Plan er invitere de nye på CS-møte i mai. 
o Nils: originalt planlagt å ha arrangement sammen men nytt og gammelt styre. Det er ikke 

planlagt hva som bli gjort nå.  
o Jesper: tre nåværende som blir igjen i styret, hovedsakelig SR-leder som er ny. Det blir en bra 

overlapp. 
o Mats: ikke noe særlig planlagt.  
o Camilla: Christian og Tina. Litt annen situasjon da de har vært i SDSN før. Skal ha et møte med 

dem og prate om saker som vi jobbet med slik at de er oppdatert.  

 
 
Rapport og innspill om arbeidet med samskipnaden 

 
- Camilla, Malte, Karoline og Kim hadde et møte med SSN.  

o Malte: det var mange som deltok fra SSN. Bra møte. Tok imot kritikk og innspill vi hadde. Det 
var tungt men nå hører vi at det tok tiltak. Det er positivt. Neste uke blir det et oppsummeringsmøte. Sak om 
utsatt frist for helserefusjon: utvider fristen for helserefusjon i forbindelse med koronasituasjonen. Linken skal 
deles videre: https://www.ssn.no/helserefusjon/.  

o Camilla: Noen saker blir skyvet vekk uten å få svar. SSN har fokus på personvern, lovene osv, 
mens studenter trenger kaffe-prat, sosiale tiltak. 

o Kim: møte var bra men det var noe negativt. Vi måtte kjempe for studenter. Veldig imponert 
over Camilla og Malte. Presenterte studenter på en bra måte.  

o Karoline: SSN var hyggelig og imøtekommende. SDSN sine krav kalte de som samarbeidets 
punkter ble spesifisert at er «krav». Helseavdeling har feilfokus og veldig snevert blikk.  

 
Tiltakene fra SSN: 

- Økonomisk rådgivning 
- Idrettstilbudet (yoga klubben) 
- Chatt funksjon samtaleterapeut 
- Spørsmål – svar tjeneste 
- Ønsker å ha dialog med studentene: zoom treff med psykolog 
- Podcast. Alle kan sende inn spørsmål som blir svart på podcasten.  
- Sosiale tiltak for de studentene som bor fortsatt i studentboligene, spesielt internasjonale. 

 
- Valg til SSN styret, det skal velges to studentrepresentanter. Forslag til kandidater? Kim ønsker mer 

erfarne studenter, gjerne med kontakt til studentmassen. Det kan ikke være CS leder eller oppover. 
 

- Ledergruppen diskuterer og idémyldrer navn på gode representanter. Campusstyrene skal fortsette 
arbeidet med å rekruttere til SSN styret samt alle andre stillinger som det er valg til.  

 
- Malte måtte forlate møtet. 

 
 

 

https://www.ssn.no/helserefusjon/
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SDSN årsrapport  

 
- Resolusjoner blir vedlegg til årsrapporten. Alle resolusjoner som er oversendt fra SM blir tatt på neste 

LG-møte. 
- Ønskelig at alle campusstyrer skriver sine egne rapporter og sender til AU. Campusstyrene skal 

samarbeide og samskrive denne rapporten, få eierskap med rapporten. Ønskelig at detter skjer hvert år, blir 
kontinuitet. Rapporten skal innleveres 20 mai. 

- LG: foreslår at AU lager en mal og oversender campuslederne. 
- Kim lager en mal. 

 
Annet 

 
- Kim fikk innkalling til USN ledergruppemøte. Agenda:  

o Covid 19 – status ved USN 
o Gjennomføringen av undervisning og eksamen i vårsemesteret 
o Arbeidet med delvis åpning av campus fra 27.4. 
o Studiestart 2020-21 
o Høstsemesteret 2020 – ulike scenarier 
o Inn- og utveksling h-2020 
o Økonomiske konsekvenser 
o Søkertall 2020-21 
o Innspill til stortingsmelding om styringspolitikk for universiteter og høyskoler 
o EVU-tilbud til permitterte arbeidstakere 
o Doktorgradsprogrammene ved USN – prosjektbeskrivelse 
o Rutiner og avtalemaler for inngåelse av avtaler med eksterne aktører – prosjektbeskrivelse 
o Samarbeidsavtalen med SNN om boliger for internasjonale studenter – status 
o Ekstraordinært styremøte 07.05.2020 
o Saker fra studentene, fakultetene, avdelingene 
 

- Innspill til søkertall 2020-21: hadde vært greit med nettsak/mail med takke for at man søkte på USN 
og velkommen til USN. Flere innspill kan sendes til AU.  

 
- På neste LG møte vil bli behandlet følgende saker: resolusjoner, studentposene. 
- Suppleringsvalg – fortsett å lette etter kandidater. 
- Karoline fortsetter å ha felles SR-møtene.  
- SAIH. Kommunikasjon dette studieåret har vært dårlig fra SAIH side. Ikke fått oversendt 

saksdokumenter, invitasjon til årsmøte og de har ikke svart på henvendelse fra Desember. 

 
NOU 

 
- Fristen for Høring til NOU er utsatt til 5 Juni. 
- AU: NSO har gode nettsider på NOU. Deres sider er gode å lese på. Det er et godt utgangspunktet. 

Anbefaler å lese, særlig den siste side. https://www.student.no/revidering-av-uh-loven/ 
- LG: Et forslag at vi tar ut de punktene som er viktige, lage et nettskjema hvor studentene kan svare og 

komme med innspill. Linke til NOU og spørre om innspill. AU: Lager nettskjema hvor studenter kan svare på 
NOU. 

https://www.student.no/revidering-av-uh-loven/
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- Åpen løsning slik at alle studenter kan svare. De fleste i ledergruppa er for dette forslaget. Guri: risiko 
hva hvis det kommer 5000 svar? LG svar: Det er ikke sannsynlig. 

- Frist å svare er 6 mai. 
- Daiva og Kim ordner nettsak og nettskjema. 

 
 
Annet: Khrono artikkel om eksamensavlegging. Student hadde meldt ifra til campusstyret om problemer med 
eksamen, men på grunn av en feil mottok ikke campusstyret mailen. Feilen er blitt rettet opp i. 
 
AU ser på muligheten for to spørreundersøkelser til studentmassen. Faglig fra UFU og Studentmiljø fra LMU. 
 

 

 

 

 

 


