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Faste saker: 
 
S 01/19 Godkjenning av innkalling 
Vedtak: Innkalling er godkjent. 
 
S 02/19 Orientering fra leder 
Ivanna deltok på møte i opptakskomiteen ang suppleringsvedtak 5. desember 2018. Det ble 
bestemt at det ikke vil suppleres med studenter, fordi at studiet er overfylt.  
 
Ivanna, Johanne og Sofie deltok på en workshop i regi av senter for karriere og arbeidsliv ang. 
hvordan fakultetene kan bli enda bedre på å hjelpe studentene ut i arbeidslivet. 
Arbeidslivsdager og mere praksis var blant sakene som ble trukket frem som positive tiltak.  
 
Vedtak: styret tar orientering til etterretning.  
 
S 03/19 Orientering fra lunsjmøte med fakultetsledelsen 
 
Lunsjmøtene i november og desember utgikk.  
 
S 04/19 Økonomisk orientering 
JSU søkte om 60 000 kr av semesteravgiftsfordelingen og fikk innvilget 55 000 kr.  
 
Vedtak: styret tar orientering til etterretning.  
 
S 05/19 Orientering fra Fakultetsstyret 
Sofie deltok på møte i Fakultetsstyret 7. desember 2018. Det var ingen saker unntatt 
offentligheten. Svarprosenten på studiebarometeret var dårligere enn tidligere.  
 
Vedtak: styret tar orientering til etterretning.   



         
 
 

 

S 06/19 Orientering fra Studieutvalget 
Patrick hadde ikke mulighet til å delta på møte i Studieutvalget, men han orienterte om de 
saker av betydning ut i fra referatet. Begynnerkollokvieordningen tas inn i studieplanen. Det 
skal bli avholdt masterskivekurs på LLM-graden. Det er ansatt mange nye sensorer til 
eksamen.  
 
Vedtak: styret tar orientering til etterretning.  
 
 
Nye saker: 
 
S 07/19 Arbeidslivsdagen 
JSU skal for første gang stå på stand på Arbeidslivsdagen.  
 
Vedtak: styret tar orientering til etterretning.  
 
S 08/19 Fagråd høst 2019 
Fagrådet vår 2019 avholdes i Bergen.  
 
Vedtak: styret tar orientering til etterretning.  
 
S 09/19 Bollefredag 25.01.19 
Bollefredag avholdes 25. januar 2019 fra 12.15 til 13.00 
 
Vedtak: styret tar orientering til etterretning.  
 
S 10/19 Jusspust 
Slik som i fjor skal JSU ha fokus på det negative karakterpresset rundt eksamenstiden. 
Torsdag 14. mars skal JSU arrangere en rekke aktiviteter i forbindelse med kampanjen mot 
negativt karakterpress.  
 
Vedtak: styret tar orientering til etterretning.  
 
S 11/19 Fagkritisk rekke 
Tuva er i gang med planleggingen av neste fagkritiske rekke.  
 
Vedtak: styret tar orientering til etterretning.  
 
S 12/19 Undervisningsprisen 
Maria er i gang med planleggingen av undervisningsprisen.  
 
Vedtak: styret tar orientering til etterretning.  
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