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PROTOKOLL 
 

Dato: 28.10.2020 

Tid: Klokken 14:30 

Sted: Teams 

 

Til stede: 

Campusledere: 

Bø, Artur 

Drammen, Ban 

Kongsberg, Michelle 

Notodden, Kristian 

Porsgrunn, Josefine (deltok fra klokken 15:40) 

Rauland, Johanne 

Ringerike, Jesper 

Vestfold, Victor 

 

 

Arbeidsutvalget: 

Studentleder, Karoline Lie 

Nestleder, Guri Nilsen 

 

Andre: 

Paul Knutsen, kontrollkomiteen 

Nils Herman Lien Håre, kontrollkomiteen  

Lene Marie Realfsen, organisasjonskonsulent 
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Konstituering 
00/2020   

 

Saker til eventuelt: 

Trakassering på campus 

Internasjonale studenter 

Studiebarometeret 

Kvalitetsråd 

 

Innkalling, saksliste og dagsorden godkjennes. 

 
Vedtakssaker 
 

V9/2020  Valgprosedyre: Studentvalget 2021 

Saken legges frem av nestleder i arbeidsutvalget. Ingen kommentarer til valgprosedyren for 
studentvalget 2021. 

 

Valgprosedyre: Studentvalget 2021 vedtas.  

 

V10/2020 Resolusjon fra SM1 

Semestermøte sendte tilbake resolusjonen Etiske retningslinjer for tilsette ved USN. Ledergruppen 
har behandlet resolusjonen i forkant av semestermøte. De etiske retningslinjene for ansatte ved USN 
bør være let tilgjengelig for både ansatte og studenter. Det er ingen kommentarer til resolusjonen. 

 

Resolusjon vedtatt. 

 

V11/2020 Fastsettelse av terminologi sendt fra SM1 

På semestermøte ble det bestemt at det skal fastsettes terminologi for internasjonal student. SDSN 
kan lage sin egen terminologi men ser det som hensiktsmessig og benytte seg av den samme som 
USN gjør. Nestleder har tatt kontakt med internasjonal seksjon og fått følgende svar: 
 
Terminologi: Internasjonale studenter fra Internasjonal seksjon:  
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«Internasjonale studenter» er jo ikke en homogen gruppe, men består av studenter med ulik status. 
Når vi i vår seksjon snakker om «internasjonale studenter», mener vi som oftest disse: 

• Internasjonale gradsstudenter, rekruttert inn på et av våre engelskspråklige 
gradsprogrammer, kommer direkte fra et annet land, ikke norsk statsborger  

• Internasjonale utvekslingsstudenter, rekruttert inn til et av de engelskspråklige 
utvekslingstilbudene til USN gjennom en av våre bilaterale avtaler, ikke norsk statsborger  

I tillegg har vi nok en gruppe: 

• Internasjonal gradsstudent, rekruttert inn på et av USNs gradsprorammer/årsstudier/EVU, 
ikke norsk statsborger, men med norsk personnummer – da fordi vedkommende har 
opphold i Norge fra før, pga tidligere studier, flyktningstatus osv.. Mange av disse kan 
allerede norsk, og har passert Bergens-testen som er kravet til å få opptak ved et 
norskspråklig program  

Men – litt avhengig av konteksten selvsagt – men med «internasjonale studenter» ved USN regner vi 
først og fremst som de som rekrutteres internasjonalt (en av de to første gruppene). Vi har i 
forbindelse med Covid19-pandemien utarbeidet en ROS-analyse knyttet til mottak av internasjonale 
studenter – og da henviser vi til begge de første gruppene; altså studenter som er rekruttert og som 
kommer fra «utlandet», uavhengig status som gradsstudent eller utvekslingsstudent. 

 

Forespørselen om fastsettelse av terminologi er sendt fra semestermøte og endringer i våre 
dokumenter vil gjøres som redaksjonelle endringer. 

 

Diskusjonssaker 
 

D11/2020  Handlingplan for LG  

Handlingsplan for ledergruppen anses som et internt dokument. Det er ønskelig at det gjøres en 
fordeling på hva hver enkelt ønsker å jobbe med. Hver campusleder legger frem hvilke punkter 
han/hun ønsker å jobbe med og deretter gjøres det en ansvarsfordeling. Ansvarsfordelingen er lastet 
opp i Teams. 

 

Dokumentet vedtas.  

 

D12/2020 Reforhandling av samarbeidsavtalen  

Studentleder skal i møte med Hilde Røneid for å gå gjennom samarbeidsavtalen. Våre hovedkrav bør 
være klare til da slik at vi kan melde de inn. Campusledere må ta opp med sitt campusstyre om de 
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mener det er noe som mangler i samarbeidsavtalen, tilbakemeldinger sendes til studentleder innen 
5/11 slik at hun kan ta dette videre. 

 

Samarbeidsavtalen er gjeldende for neste skoleår. 

 

D13/2020 Evaluering av SM1 

 

Campusleder Rauland: 

- Ensartet smaksprofil på maten 
- Synes møte gikk fint 
- Fornøyd med at vi klarte å gjennomføre på en sikker måte ifht smittevern 

Campusleder Porsgrunn: 

- Fornøyd med maten, men litt lite mat totalt sett 
- Brukte litt tid på å komme i gang, lite med innlegg og replikker i starten 
- Viktig at man er nøye med kroppsspråk og ansiktsuttrykk når andre er på talerstolen 
- Vanskelig å komme tidsnok med kollektiv trafikk 

 

Campusleder Bø: 

- Litt lite mat og rare tilbud til de som har allergi 
- Delegasjonen var fornøyde 

 

Campusleder Notodden: 

- Lik og litt lite mat 
- Gode inntrykk og synes det gikk bra 
- Savnet noe mer sosialt 

Campusleder Vestfold: 

- Bra semestermøte 
- Tilbakemeldinger på lite mat og at ikke alle var helt fornøyde med type mat 
- Fint med litt ekstra fritid på lørdagen 

 

Campusleder Ringerike: 

- Kun gode tilbakemeldinger 
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Campusleder Drammen: 

- Små porsjoner 
- Synd at vi ble splittet under middagen, ene halvdelen satt nærmere et annet selskap 

enn resten av SDSN 
- Mer fokus på det sosiale 
- Tungvint å komme seg til Klækken Hotell 

 

Campusleder Kongsberg: 

- Campusstyret var fornøyde 
- Fornøyde med at de kunne delta fysisk 
- Gode tilbakemeldinger på stedet 
- Ga mersmak for de som var på talerstolen 
- Kunne vært noe mer sosialt 
- Blikk og jubling på sine egne som ikke er ok 

 Være strengere på dette i forkant av neste semestermøte 

 

Kontrollkomité (Nils Herman):  

- Stort sett enig med det som er nevnt tidligere  
- Vet flere forsynte seg med mer mat enn de kunne, måtte etterspørre mer mat 

 

Valgsaker  
 

VA5/2020 Supplering til valgkomiteen  

Tina Tufte Holtsdalen og Reidar Skoglund-Jørgensen ønsker å sitte i valgkomiteen. 

De to kandidatene velges ved akklamasjon.  

 

Orienteringssaker 
 

O0/2020 Orientering fra ledergruppen 

Campusleder Ringerike: 

Deltatt på vertskommunemøte og der ble saken om studenthus løftet frem. Det er studenthus som 
kommer til å være hovedfokus i tiden fremover. Sammen med linjeforeninger og samfunnet skal det 
arrangeres julekalender med premier. Et tilfelle av Covid-19, men smittesporingen gikk raskt og alt er 
nå under kontroll. 



 
Dato: 
28.10.2020 
 

Ledergruppemøte #4 
 

 E-post: 
 studentdemokratiet@usn.no 

 
 

Campusleder Notodden: 

Deltatt på vertskommunemøte hvor en av sakene som ble løftet frem var kapselhotell. Det er ikke 
gunstig for studenter som går på samlingsbaserte studier å leie hybel på Notodden når de ikke bor 
der fast. Er i dialog med rådmann angående kapselhotell og det er satt opp et nytt møte. Ellers er det 
jobbet med mindre saker som er kommet inn og som kun gjelder for campus Notodden. 

 

Campusleder Bø: 

Skal delta i vertskommunemøte dagen etter ledergruppemøte. I vertskommunemøte vil sak om 
kommune sitt helsetjenestetilbud løftes. Ellers er det jobbet med enkeltsaker som er meldt inn. 

 

Campusleder Vestfold: 

Har jobbet med litt ulike saker, prøver å fokusere på synlighet. Arrangerer gåtur med studentpresten, 
her kan man også ha med hunden sin. Campusstyre jobber med resolusjon om praksisplasser. 

 

Campusleder Drammen: 

Drammen kommune gir økonomisk støtte til studenthuset. Er i dialog med kommunen angående fast 
helsetilbud for studenter da det nå er lang ventetid hos fastlege. Har fokus på psykisk helse, jobber 
med et prosjekt sammen med en student som kontaktet oss fordi han ønsker å dele sin historie. 
Læringsmiljøansvarlig jobber videre med denne saken. Skal delta i vertskommunemøte om en uke. 

 

Campusleder Rauland: 

Forbereder oss til kontaktmøte med SSN og vertskommunemøte. Studenthus kommer til å være i 
fokus, har også snakket med instituttleder om dette og de er enig. Tatt over skolens time igjen og 
den arrangeres hver onsdag via zoom. Campusstyret har ansvaret for å kalle inn og lede skolens time. 
Jobber med byggeprosess på campus. Pusher på midlertidig lesesal i forbindelse med eksamen, da 
denne ikke er ferdig før i uke 48. Har hatt miljøuke som ble en stor suksess, hadde blant annet 
vegetarmat i kantina hele uken.  

 

Campusleder Porsgrunn: 

Det var samfunnet som to over ansvaret for denne uka i Porsgrunn, campusstyret delte informasjon 
om det som skjedde på sosiale medier. Markerte verdensdagen for psykisk helse med stand, 
reklamerte for ledige verv samtidig. Har fått på plass egen tv-skjerm på campus slik at all vår 
informasjon kommer på denne skjermen. Skal delta på vertskommunemøte senere, har ingen store 
saker å ta opp til dette møte. Sak inne angående tilgjengelighet for testpersonell hos SSN sin 
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teststasjon, flere av disse er i praksis og har ikke mulighet til å dra tidligere uten at det er en 
samarbeidsavtale på det. Skal arrangere en gåtur i november og ha julekalender i desember. 

 

Campusleder Kongsberg: 

Deltatt på vertskommunemøte hvor psykisk helse og ensomhet ble tatt opp. Ved siden av det nye 
studenthuset ligger det et vandrerhjem som man ønsker å gjøre om til studenthus og kontorer til 
studentorganisasjonene. Representantene fra kommunen ønsker at vi skal jobbe videre med dette. 
har deltatt på møte med SSN hvor fokus var hvor vi kan møtes da de stedene som er aktuelle nå er 
for små. Louis kan brukes til noe mer enn bare en bar, for eksempel kan man møtes med klassen til 
spillkveld. Har invitert med tillitsvalgt fra fagskolen i lederforum. Miljøuka gikk fint, arrangerte 
Kahoot i tillegg, men det var litt lite deltakelse på konkurransene. 

  

Arbeidsutvalget: 

Rapport angående internasjonale studenter er ferdig og sendt ut til de som skal ha den. Det lages en 
nettsak på dette hvor rapporten legges ved. Schibstedt student - når man er student og er pålogget 
eduroam kan man lese pluss saker i flere aviser. Nestleder vil dele informasjon fra Schibstedt til 
kommunikasjonsansvarlige fremover. I komité for nestledere ble sak om linjeforeninger diskutert, 
det skal nå gjennomføres en kartlegging av linjeforeninger. Nestledere deltar på lederforum for å ta 
denne saken opp der, evt kan campusleder ta det opp. Minner om fristen for PKO og OFK, frist er 1. 
november. Ledergruppemøte hvor det blant annet ble tatt opp studentene sitt sosiale liv. 
Studentleder har deltatt på styreseminar, godt samarbeid med studentrepresentantene som sitter i 
styret.  

 

Eventuelt 
 

Trakassering på campus: 

Campusleder Bø informerer resten av ledergruppen om at det har vært flere episoder hvor det har 
vært trakassering. Studentleder anbefaler at studentrådsleder oppfordrer emneansvarlig til å ta 
kontakt med Ranveig Marie Hvit eller Live Rykkje Lingård. De kan komme å holde foredrag/kurs hvor 
de jobber ut ifra hva problematikken er, det er kommet flere gode tilbakemeldinger på deres 
opplegg. Oppfordrer også til å bruke Si ifra knappen eller koble på studentombudet. 

  

Internasjonale studenter:  

Det er ønskelig å ta en runde på hvordan de internasjonale studentene blir representert ved hvert 
campus. Det er kommunikasjonsansvarlig som skal holde kontakten med internasjonalt kontor og 
ISU, foreløpig er det kun en kommunikasjonsansvarlig som har tatt kontakt med disse. 
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Campusleder Drammen: 

Kommunikasjonsansvarlig har godt samarbeid med ISU og internasjonalt kontor. Et studentråd 
skriver referat på engelsk og innkalling er på både norsk og engelsk. Prøver å skrive på på norsk og 
engelsk på sosiale medier. 

 

Campusleder Notodden: 

Hittil har det ikke vært behov for engelsk på møtene, vi spør om dette i starten av møte. 

 

Campusleder Ringerike: 

Har ingen internasjonalt studenter som er fysisk til stede, men har noen få kulltillitsvalgte. Skriver 
referat på engelsk, men alt annet er på norsk. 

 

Campusleder Bø: 

Har ingen internasjonale kulltillitsvalgte, de har tatt opp saker med internasjonalt kontor som tar det 
videre med campusstyret.  

 

Campusleder Rauland: 

Vi har kun internasjonale studenter som snakker norsk. Har mye av møtet på engelsk, skriver referat 
på norsk og en kortere versjon på engelsk. 

 

Campusleder Porsgrunn: 

Har kun internasjonale på TNM og ikke alle er her fysisk. Studentrådsmøtene på TNM går på engelsk. 
Vi har hatt opplæring på norsk og studentrådsleder skal ha på engelsk med de engelskspråklige. 
Streamer studentrådsmøtene møtene siden det er mange som ikke er her, streamer via teams. 
Innkalling og referat er på engelsk. De som ikke vil prate engelsk prater på norsk også bistår de andre 
med å oversette. Vi har ikke kommunikasjonsansvarlig, derfor er det ikke opprettet kontakt med ISU 
og internasjonalt kontor. Har dialog via messenger og når vi treffer på de. Norske studenter har 
etterlyst engelsk oversettelse ifht coronarestriksjoner og smittevern. 

 

Campusleder Vestfold: 

Har alt på norsk. I fjor var det problematisk med å få kontakt med ISU, er fortsatt vanskelig å få svar.  

 

Campusleder Kongsberg: 
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Usikker på hvor mange internasjonale studenter det er på campus og usikker på kontakten som 
kommunikasjonsansvarlig har med med ISU og internasjonalt kontor. Mener det var en fin kontakt i 
fjor da flere var venner på fritiden. Vi har en sak ang dette nå på TNM. Internasjonale studenter 
møtte opp på opplæringen og ønsker å delta og representere klassen sin. Skal snakke med 
studentrådsleder for å finne en løsning på dette. 

 

 

Nestleder informerer om at det kommer internasjonale studenter på alle campus, utenom Rauland, i 
vår semesteret.  

 

 

Studiebarometer: 

Studiebarometeret er i gang og informasjon er sendt ut til alle studentrådslederne. Bruk sosiale 
medier for å oppfordre folk til å svare, kommunikasjonsansvarllig har fått informasjon med 
lenker/bilder etc. 

 

Kvalitetsråd: 

Studentrådsledere ved HH og TNM får honorering for å sitte i kvalitetsråd. Det var en stor sak p fp 
gjennom og det er derfor viktig at studentrådslederne stiller opp. Det forventes at man svarer på mail 
der det er naturlig, det er ikke all mail som kun er til informasjon. Campusleder Drammen har hatt en 
samtale med hver enkelt i sitt campusstyre, forslag om at alle gjennomfører dette. 

 

Smittevern: 

Ingen nye restriksjoner ifht de som kom 26/10. Studentdemokratiet har gitt tilbakemeldinger i 
forbindelse med eksamen og det vil bli strengere. Det skal nå holdes to meter avstand og der dette 
ikke er mulig vil det bli satt opp ekstra rom. Jobber med å flytte konteeksamener. 

 

Studentleder informerer om bekymring for det studentsosiale. Skal i møte for å se på muligheter som 
man kan gjøre for at dette skal bli bedre. Hva kan USN gjøre bedre for å få et godt sosialt faglig 
fellesskap, godt læringsmiljø etc. Send inn forslag hvis du har det. Forslag om «festival» som skal 
kalles Restart hvor man har fokus på studenter og sosiale tiltak. Er det noe faglærere kan gjøre, noe 
USN kan gjøre? 

 
Møteevaluering 
Fint møte og fint at alle har på kamera. 



 
Dato: 
28.10.2020 
 

Ledergruppemøte #4 
 

 E-post: 
 studentdemokratiet@usn.no 

 
Viktig at alle er oppmerksomme når vi sitter i møte. 

Er det behov for fysiske møter så kan dette gjennomføres. 
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