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Faste saker 

 

S 58/15 – Godkjenning av innkalling 

Vedtak: Innkallingen er godkjent. 

 

S 59/15 – Orientering fra leder 

Henrik orienterte om JSUs aktiviteter siden sist møte. Jørgen og Henrik har vært i møte med 
fakultetsledelsen om modulbygget. Ledelsen ønsker at flere studenter benytter seg av 
lesesalsplassene på modulbygget. JSU er enige med ledelsen og vil jobbe for at flere 
studenter tar i bruk lesesalsplassene. Videre har Henrik skrevet en kronikk om negativt 
karakterpress som vil stå på trykk i neste utgave av Jus’t. I tillegg har det vært dialog mellom 
Henrik og prodekan for undervisning Gunnar Eriksen om hvordan studentene skal bli flinkere 
til å evaluere undervisningen. Styret venter spent på svar.  
 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

S 60/15 – Orientering fra lunsjmøte med fakultetsledelsen 

Det ble avhold lunsjmøte 03.09. Henrik orienterte kort om lunsjmøte.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 
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S 61/15 – Økonomisk orientering 

Andrea orienterte om den økonomiske situasjonen. Økonomien er god. Andrea har søkt på 
midler fra Studentparlamentets semesteravgiftsmidler. 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

S 62/15 – Orientering fra Fakultetsstyret 

Det er så langt i semesteret ikke avholdt møtet i Fakultetsstyret. Jørgen vet enda ikke når 

første møte vil bli avholdt. 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

S 63/15 – Orientering fra Studieutvalget 

Det ble avholdt møte i studieutvalget 24.09. Maja orienterte kort om møtet. Blant annet ble 

det tatt opp spørsmålet om LLM-studentene bør ha tillitsvalgte underlagt JSU. Styret ble 

enige om å ta opp spørsmålet på neste lunsjmøte.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning og følger opp spørsmålet om LLM-studentene 

skal ha tillitsvalgte i regi av JSU. 

 

S 64/15 – Orientering fra Juristforbundet-Student 

Kari Brodahl, som er representant i Juristforbundet-student, hadde intet nytt å melde. 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

Nye saker 

 

S 36/15 – Tillitsvalgtseminar 

Guro orienterte om forberedelsene til tillitsvalgtseminaret som blir avholdt neste helg på 
Sommarøy. Seminaret vil bestå av både faglige og sosiale aktiviteter. Det faglige 
programmet vil inneholde opplæring i regi av JSU, foredrag av tidligere avdelingsleder 
Magne Frostad og foredrag fra studentombud Toril Varberg. I tillegg vil seminaret bestå av 
praktiske caser. På kvelden vil det være sosiale aktiviteter og middag.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.  

 

S 37/15 – Tillitsvalgtlunsj 

Tillitsvalgtlunsjen blir avholdt siste del av oktober. Guro vil så snart som mulig finne datoer og 

sende innkallinger til de tillitsvalgte og avdelingslederne.  

Vedtak: Guro finner dato og kaller inn til tillitsvalgtlunsj.  

 

S 38/15 – Tildeling av lesesalsplasser 

Maja orienterte om at alle kontorene er blitt utdelt og at ventelisteplasser er trukket.  

Styret diskuterte hvordan flere studenter kan benytte seg av modulbygget, siden det er flere 
ledige plasser. Et tiltak som ble diskutert var at modulbygget må promoteres slik at alle 
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studentene faktisk får kjennskap til lesesalsplassene. Guro skal derfor ta bilder av 
lesesalsplassene og legge ut på Facebook. I tillegg ønsker styret å få lagd en plakat som kan 
henges opp på infoskjermene og tavlene på fakultetet. Styret vil også ta opp med 
fakultetsledelsen om modulbygget kan gjøres mindre institusjonelt ved dekor.  

Avslutningsvis ble det tatt opp at flere studenter benytter lesesalsplassene ved rettssalen 
som faste plasser. Det er ikke akseptabelt. Maja skal derfor sende mail og be om at 
fakultetet håndhever at det ikke er faste lesesalsplasser på plan 2.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning og vil promotere modulbygget i større grad. 

 

S 39/15 – Promotering av JSU 

Andrea har fått tilsendt prøver på penner og reflekser. Styret var fornøyd med prøvene og 
ønsker at Andrea bestiller reflekser og penner til promotering av JSU. 

Vedtak: Andrea bestiller reflekser og penner til neste styremøte.  

 

S 40/15 – Fagkritisk rekke 

Marion orienterte om Fagkritisk rekke. Vi forventer stort oppmøte og gleder oss til foredraget 
til høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen neste tirsdag.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.  

 

S 65/15 – Statistikk fra Bollefredag 04.09 

Sonja la fram svarene som ble innhentet forrige bollefredag vedrørende negativt 
karakterpress. Det kom fram at over 40 % av de spurte studentene hadde opplevd negativt 
karakterpress. Antallet styrker og understreker viktigheten av JSUs arbeid mot negativt 
karakterpress. Statistikken vil bli publisert enten på vår egen Facebook-side eller 
hjemmesiden til JSU. 

I tillegg la Sonja fram statistikk om gjennomsnittskarakteren på studiet som hun har mottatt 
fra administrasjonen. Statistikken vil bli brukt i det videre arbeidet mot negativt karakterpress.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.  

 

S 43/15 – Arbeidsgruppe mot karakterpress 

Sonja og Marion har arbeidet sammen og la fram hva som har skjedd i arbeidet mot negativt 

karakterpress siden sist styremøte. JSU er av den oppfatning at informasjon om 

arbeidsmarkedet og gjennomsnittskarakteren er sentrale arbeidsområder i forbindelse med 

negativt karakterpress. Henrik skal derfor ta kontakt med ELSA i forbindelse med 

arbeidslivsdagen. I tillegg skal Sonja finne statistikk om hvor mange nyutdannede jurister 

som er i arbeid etter studiet. For øvrig informerte Sonja om den nasjonale kampanjen som 

skal gjennomføres. Av konkrete innspill nevnes å utforme plakater, avholde foredrag og 

informere om hva jurister arbeider som og hvilket karaktersnitt de har. Kampanjen er tenkt 

gjennomført på en dag i januar.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. Sonja fortsetter arbeidet med kampanjen og 

holder styret løpende oppdatert. 
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S 55/15 – Tavle til undervisningsprisen  

Jørgen har ikke fått kontakt med vedkommende som skal lage tavlen. Han vil jobbe videre 

med saken. Styret er enige om at tavlen må være klar før undervisningsprisen deles ut.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

S 66/15 – Fagråd Oslo 

Maja, Sonja og Henrik drar på fagråd til Oslo 9. – 11. oktober. Sonja skal være med å 

diskutere kampanje mot negativt karakterpress og jobbe med arbeidsgruppen sammen med 

representantene fra Oslo og Bergen. Vi har meldt inn følgende saker som skal diskuteres: 

Kampanje mot negativt karakterpress, studiemiljø, om JSU skal være representert i 

Nasjonalt fakultetsråd for juridiske fag, hvordan de andre JSUene inkluderer de 

internasjonale studentene, driver promotering og evaluering av undervisningen.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.  

 

S 67/15 – Allmøte høst 15 

Styret er enige om at allmøte må være avholdt før 4. avdeling drar ut i praksis 9. november. 

Henrik skal finne dato og starte promoteringsarbeidet.  

Vedtak: Henrik finner dato for allmøte og starter promoteringsarbeidet. 

 

S 44/15 – Oppdatering digitalisering av studiet  

Jørgen orienterte om at fakultetet fortsatt opplever tekniske problemer med podcast-utstyret. 

Han vil fortsette å følge opp arbeidet med podcast jevnlig. Styret er av den oppfatning at en 

løsning er i stand i nær fremtid.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. Jørgen fortsetter å følge opp arbeidet med 

podcast.  

 

S68/15 – Eventuelt 

Jørgen har mottatt en forespørsel om JSU kan ordne filt under stolene på lesesalen ved 
rettssalen, da disse bråker. Andrea vil følge opp saken.  

 

Møtet er hevet klokken 1930. 

 

Henrik Rode 
Styreleder 
– 
jsutromsoe@gmail.com 
+ 47 41933950 


