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Faste saker: 
  
S 58/20 Godkjenning av innkalling 
 
Vedtak: Innkalling er godkjent.  
 
S 59/20 Orientering fra leder 
Styreleder Johanne er syk, så nestleder Simon leder møtet. JSU har ikke hatt noen arrangementer 
så langt dette semesteret. Hva som har blitt gjort følger av de andre postene i referatet.  
 
Vedtak: styret tar orienteringen til etterretning.  
 
S 60/20 Orientering fra lunsjmøte med fakultetsledelsen 
 
JSU hadde lunsjmøte med ledelsen den 3. september. Det som ble tatt opp fra JSU sin side var 
tildeling av kontorplassene, evalueringen av undervisningen og den digitale undervisningen. JSU 
har mottatt mange henvendelser og klager over det digitale undervisningstilbudet i år. 
Studentenes synspunkter ble videreformidlet til ledelsen.  
 
Når det kommer til den digitale undervisningen så har UiT sentralt bestemt at forelesningene for 
skoleåret 2020/2021 skal være mulig å ha tilgang til i senere tid. Dette betyr så at man ikke kan ha 
live forelesning som blir tatt opp da dette vil bryte med personvernhensyn overfor studentene.  
 
Om en foreleser velger å ta i bruk en tidligere innspilt forelesningsrekke må foreleseren tilby en 
oppsummeringsforelesning via Zoom eller Teams. Dette har f.eks. blitt gjort på 4. avdeling i 
fagene «menneskerettigheter» og «strafferett». Det vil ikke bli tilbudt noe mer enn de ekstra 
forelesningene som allerede er satt opp.  
 
Videre har det vært stor misnøye blant studentene på 2. avdeling, les S 57 /20 i referat fra 
26.08.2020. JSU ga klar beskjed til ledelsen at det ikke var ønskelig å ha en slik underviser om 
undervisningstilbudet ble svekket som det har blitt hittil i år.   
 



  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 
 
S 61/20 Økonomisk orientering 
 
Den 18. september mottok JSU mail fra Studentparlamentet vedrørende søknad til 
semesteravgiftsfordelingen høsten 2020. JSU fikk sendt inn en søknad før søknadsfristen gikk ut. 
JSU søkte om 60 000 NOK i midler fra Studentparlamentet. 
 
Julia har for øvrig oppdatert hovedboken og overført for flere utgifter som har vært nylig. Hun 
skal også tilbakebetale for utlegg en av de tillitsvalgte hadde for tillitsvalgtlunsjen. 
 
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning 
S 62/20 Orientering fra Fakultetsstyret 
 
Det var møte 04.09.20. Simon Christoffersen og Anna Sandbakken deltok på møtet som 
studentrepresentanter. 
 
Dekanen ga først en orientering om smittevernsituasjonen på universitetet. Det har vært noen 
jusstudenter som har vært i isolasjon, og fakultetet har fulgt opp disse. Videre skal ikke studenter 
oppsøke ansatte på fakultetet fysisk med mindre et møte har blitt avtalt. Det er også iverksatt 
smitteverntiltak på seminar og universitetet for øvrig. 
 
Det ble også behandlet noen ansettelsessaker. 
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning 
 
S 63/20 Orientering fra Studieutvalget 
Har ikke vært møte i Studieutvalget. Neste møte er 13. oktober. 
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning 
 
S 64/20 Orientering fra Studentparlamentet 
Åshild og Anja var på SU-møte med Studentparlamentet 9. september.   
 
Det ble gitt informasjon om semesteravgiftsfordelingen, og det ble snakket om hvilke saker 
studentutvalget jobber med.  
Studentparlamentet ønsker at JSU får en fast deltaker på SU-møtene. 
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning 
 
Nye saker: 
 
 
 



  

S 65/20 Allmøte høst 2020 
Allmøte for høsten 2020 blir avholdt 12. oktober klokken 10.15-12.15 i AUD 3. Prodekan for 
utdanning, Kristine Korsnes, har blitt invitert til å holde et innlegg på 30-40 minutter for 
studentene. Dette har hun takket ja til.  
 
JSU må sprite alle overflatene i auditoriet både før og etter møtet. Videre er det viktig at JSU får 
skrevet inn alle som kommer på møtet, og at alle studentene blir spritet før de får komme inn i 
rommet. Om JSU skal servere mat og drikke så er det lurt at dette er delt opp på forhånd. 
 
JSU planlegger å servere boller og kaffe på allmøtet.  
 
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning 
 
S 66/20 Tillitsvalgtordningen 
Samtlige av de tillitsvalgte har nå fått opplæring av JSU. Prodekan for utdanning, Kristine 
Korsnes, var med møtene med 1.-4. avdeling for å fortelle dem om det nye evalueringsarbeidet 
og hvordan de kan gjennomføre det på best mulig måte. Fakultetet har foreslått at de tillitsvalgte 
innkaller til en kontrollgruppe med 1-2 studenter fra hver seminargruppe for å høre om disse 
studentenes tanker og meninger vedrørende studiet. 1. avdeling skal ha et slikt møte i starten av 
oktober. JSU kan være behjelpelig med økonomiske midler til mat/drikke for å trekke flere 
studenter.  
 
Alle de tillitsvalgte har hatt en lunsj med sin avdelingsleder for å bli bedre kjent og for å snakke 
om hvordan de ønsker å samarbeide dette året. Det var noen problemer med betalingen, men 
dette ble løst ved at avdelingsleder og de tillitsvalgte la ut for måltidet selv for så å få tilbakebetalt 
av JSU. 
 
De tillitsvalgte var fornøyde med lunsjene, og tror det vil bli et godt samarbeid med 
avdelingsleder fremover. Det foreslås at ordningen med separate tillitsvalgtlunsjer fortsettes 
fremover for å fremme et tydeligere samarbeid mellom de tillitsvalgte og avdelingsleder. 
 
Det er foreslått å ha en middag for alle de tillitsvalgte i løpet av oktober. Eventuelt også et sosialt 
arrangement. 
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning
 
 S 67/20 Kontorplasser høst 2020 
Alle kontorplassene for høsten 2020 er tildelt. JSU fikk tildele 7 ekstra plasser på 
Nordlysobservatoriet som er tildelt til de studentene som ønsket seg plass der. 
 
Ikke alle masterstudentene har fått kontor enda. 
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning 
 



  

S 68/20 Eventuelle saker 
 
Det skal avholdes et arrangement i fagkritisk rekke den 12. oktober kl. 16-18. Dette skal 
markedsføres fra og med fredag den 02.10 
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning 
-- 
Simon Christoffersen 
Nestleder 
jsutromsoe@gmail.com

 


