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Referat
JSU- kontoret I 6. august 20 I 7 klokken I 7. I 5

Formalia:
Valg av referent: Anders Rønningen
Godkjenning av referat OK
Godkjenning av innkalling OK
Godkjenning av dagsorden OK

Til stede: Thea, Mads, Kari, Julie, Thea G, Andreas, Maria, Sofie

Sak 1 / H2017 Valg av verv
v/ Alle
Alle vervene ble glennomgått.

Leder: Maria
Nestleder: Andreas

Økonomi: Anders

Ansvarlig for prinsipielle spørsmål:

Verv uten navn II: Kari
Ansvarlig for prinsipielle spørsmål: Mads

Assisterende for prinsipielle spørsmål: Thea G
Lesesalsansvarlig: Julie

Verv uten navn III: Sofie
Nytt bygg:

Kommunikasjon: Thea R

Sak2/IJ20ITHandlenett
v/ Maria

100 handlenett.

Eventuelt

Juridisk
Studentutvalg
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Referat

JSU-kontoret 22. august 2017 klokken 17.15

Formalia
Valg av referent: Thea Rabe

Godkjenning av referat OK
Godkjenning av innkalling OK
Godkjenning av dagsorden OK

Til stede var: Anders, Andreas, Mads, Maria, Julie, Kari, Sigurd, Thea G og Thea R

Sak 03 / II2017 Saker fra forslagskassa (D)

v/ Alle (Sendt inn til Julie)

Det har kommet inn tre saker til forslagskassa:

1 Åpningstider på Domus Biblotheca

Domus Bibliotheca er nå åpent med adgangskort fra kl 08.00 til kl 09.00, og deretter ekspedert som vanlig
resten av den ordinære åpningstiden.

2 Forslag om bokskap i St. Olavs Gate 23 i 4. etasje

Julie tar dette spørsmålet videre til Eiendomsavdelingen.

3 Forslag om søndagsåpne lesesaler på Domus Media

Julie tar også dette spørsmålet videre til Eiendomsavdelingen, men frykter at det kan bli problematisk med

tanke på at det vil kreve ekstra vakthold.

Sak 04 / II2017 Timeplaner valgfag på bachelornivå
vl Kan

Timeplanene for valgfag som både er tilbudt til master- og bachelornivå kommer ikke opp på Mine Sider til de

som er påbachelomivå.

Kari tar dette videre til Infosenteret.

Juridisk
Studentutvalg
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Sak 05 / H2017 Podcaster
v/ Kari

Det er spørsmål om podcastene nok en gang kan bli offentlige uten passordbesþttelse.

Dette tar vi videre med professorene på vårt neste møte med dem.

Sak 06 / H2017 Undersøkelse om digitale hjelpemidler
v/ Kari

Dette er noe som bør giennomføres. Fakultetet vil få spørsmål om å medvirke til spørsmålstillingen, og

deretter kan undersøkelsen publiseres.

Sak 07 / H2017 Studieårsreservasjon
v/ Thea G

Det følger av vedtektene at man kan reservere lesesalsplass når man er på tredje studieår. Ordlyden sikter til
antall avlagte studiepoeng. Utvalget ble enige om at dette enten bør fremkomme av vedtektene selv eller av

hjemmesidene våre. I den samme forbindelsen ble det foreslått å opprette en spalte av typen "spørsmål og

svar", hvor blant annet tolkningstvil i vedtektene kan oppklares.

Sak 08 / II2017 Verv
v/ Thea

Utvalget har fult ut følgende verv:

Studenþarlamentet
IOR
NIFS

il.r
Nytt bygg

Anders som vara

Thea G som vara

Mads som vara

Andreas som vara

Sigurd og Thea R

Sak 09 / H2017 Allmøte
v/ Thea

Veiledende dato for allmøte er satt til tirsdag 17. oktober. En endelig beslutning i denne forbindelse vil bli tatt
på møtet tirsdag 5. september.

Sak 10 / H2017 Vaffelfredag
v/ Thea

Vi fortsetter med vaffelfredag. Det er i første omgang foreslått fem vaffelfredager i løpet av høstsemesteret.

Disse vil bli listet opp på plakater rundt om på fakultetet i tillegg til at de vil bli annonsert fortløpende på

Facebook og på hjemmesiden.
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Eventuelt

Vi har to saker under eventuelt:

1 Valgfagsportefølge

Kari er i dialog angående en oppdatering av valgfagsportefølgen. Det diskuteres hvordan oppdateringer av

valgfag skal giennomføres med hensyn til både professorer og studenter.

2 Domssamlinger

Vi har fått inn nye domssamlinger for første og ferde studieår.

Mer til behandling forelå ikke.

JJsu.no
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Referat
JSU- kontoret 29. august 2017 klokken 17.15

Formalia:
Valg av referent: Thea Rabe
Godkjenning av referat OK
Godkjenning av innkalling OK
Godkjenning av dagsorden OK

Til stede:

Sak 11 / H2017 Datasaler/stillesaler
v/ Thea G

Av hensyn til de som ønsker å sitte på lesesaler med dataforbud vil vi bli strengere på at dataforbudene faktisk
overholdes. Av hensyn til at det er veldig mange som bruker PC på lesesalen vil vi minke antall lesesaler med
dataforbud.

Vi foreslår derfor at de lesesalene på Domus Media Øst som i dag har dataforbud - forblir datafrie. På resten
av lesesalene på fakultetet vil det nå bli tillatt med bærbar PC.

Thea G utarbeider nye forbudslapper som skal henges opp på de datafrie salene for å tydeliggiøre hvilke saler
som er underlagt et dataforbud.

Sak 12 / H2017 (Fakultetets) skifte av kursleder etter byttefristen
v/ Thea

Vi ønsker å uttrykke misnøye til fakultetet over at kurs endrer både kursleder og kurstider etter at studentenes

frist for å bytte kurs har gått ut. Dette i håp om at det vil skje i noe mindre grad enn det giør i dag. Maria giør
dette.

Sak 13 / H2017 Synlighet
v/ T"hea

Vi ønsker å bli mer synlige. Det fremmes derfor forslag om at nestleder/Andreas skal lage en liten
oppsummering over hva som har skjedd i JSU hver andre uke. Dette kan publiseres på nettsiden og/eller
Facebook.

Juridisk
Studentutvalg

jsu.no



Sak 14 / H2017 Bokskap i 5. etasje på St Olavs Gúe23
v/ Julie

Eiendomsavdelingen kan være behjelpelige med å fl¡te bokskap fra en lavere etasje i bygget til pauserommet

i 5. etasje. For å få til dette må de aktuelle skapene tømmes. Julie tar derfor kontakt med brukeme av de

aktuelle skapene for å finne en løsning på dette.

Sak 15 / H2017 Møte i LAMU torsdag 31. august
v/ Thea R

Thea R skal på møte i LAMU torsdag 3l . august. Følg linken for å se beslutningsgrunnlagene for møtet.

https : //wwwjus.uio.no/om/hms/moter/20 I 7/ I 7083 I /

I Vi ønsker bedre stoler i undervisningsrommene

På grunn av det totale antall lesesalsplasser i bygget ønsker vi at både undervisningsrom og møterom skal være

åpne for studentene når de ikke ellers er i bruk. Dermed kan disse arealene på store deler av dagen brukes som

lesesalsplasser. Slik bruk vil imidlertid fordre mer komfort¿ble stoler.

Thea R tar opp dette på møtet.

Sak 1ó / H2017 Eventuelt

1 Tilgiengeligheten for kursmateriale

Det har vært hendelser der kursledeme kun ønsker å dele sitt kursmateriale med de som har møtt opp på

kurset. Maria og Sigurd tar kontakt med de faglæreme det gjelder for å spøne om de kan dele kursmaterialet

med hele gruppen på Fronter.

2 Feilreservering av lesesalsplasser

Dersom noen für reservert en lesesalsplass på feil grunnlag vil det føre til nullitet. I slike tilfeller vil

lesesalsansvarlig/Julie sjekke om det er gitt plass på galt grunnlag og deretter gi beskjed til den studenten som

det måtte gielde.
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Referat
JSU- kontoret 5. september 2017 klokken 17.15

Formalia:
Valg av referent: Thea Rabe
Godkjenning av referat OK
Godkjenning av innkalling OK
Godkjenning av dagsorden OK

Til stede: Anders, Andreas, Mads, Maria, Sigurd og Thea R

Sak 16 / H2017 Sysselsetting av lKT-sekretær (D)
v/ Mads

Anders skal sette den nye IKT-sekretæren i arbeid. Opplæring i bruk av JSU sine maler vil foregå ved neste
ordinære møte.

Sak 17 / H2017 Salg til profesjonelle parter
v/ Mads

Vi sier ja til å selge doms- og kjennelsessamlinger til profesjonelle parter

Eventuelt

I Hoppeball

Tre i utvalget kommer til å dra på Hoppeball. Maria sender påmelding.

2 Nytt bygg

Sigurd har vært på møte angående det nye bygget på Tullinløkka. Arkitektene ønsker å Íurangere en

informasjonskveld på kjelleren for alle studentene. Vi er positive til dette.

Det nye bygget kommer til å ha veldig mange ordinære sykkelstativer. Vi ble enige om å kjempe for at det

også vil være bysykkelstativer på skolen. Thea R og Sigurd tar dette videre.

3 Handlenett

Vi ble enige om å bestille 500 handlenett.

Juridisk
Studentutvalg
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4 Vaffelfredag

Anders og Mads har ansvaret vaffelfredag 8. september. Anders organiserer innkjøp mv med sekretærene.
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Referat

JSU- kontoret 1 2. september 201 7 klokken I 7. I 5

Formalia:
Valg av referent: Thea Rabe
Godkjenning av referat OK
Godkjenning av ínnkølling OK
Godkjenning av dagsorden OK

Til stede: Anders, Andreas, Julie, Kari, Mads, Maria, Thea G og Thea R

Sak l8 / H2017 Oppgaveutvalg (D)
v/ Mads

Vi diskuterte ulike problemstillinger med tanke på studentrepresentantene til oppgaveutvalgene før eksamen.

I Vi mener at studentrepresentantene bør bruke 6 timer på sin giennomgang av en potensiell
eksamensoppgave.

2 Vi diskuterte på hvilket grunnlag det er mest hensiktsmessig å velge ut de to studentrepresentantene.

Dette diskuteres videre neste møte.

Eventuelt

I Julie opplyser at skapene i St. Olavs Gate 24 blir flyttet den 21. eller 22. september.

Eiendomsavdel ingen gjør dette.

2 Vi ble enige om å spørre Eiendomsavdelingen om å reparere de ødelagte skapene på Domus Media.

Vi awenter behovet for det samme på Domus Nova. Julie henvender seg til Eiendomsavdelingen.

Juridisk
Studentutvalg

JSu.no
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Referat
JSU- kontoret I 9. september 201 7 klokken I 7. I 5

Formalia:
Valg av referent: Kari Werenskjold
Godkjenning av referat OK
Godkjenning av innkalling OK
Godkjenning av dagsorden OK

Til stede: Thea G, Kari, Sigurd, Anders, Julie, Maria

Sak 19 / H2017 Podcastsak til Hjemleng
v/ Thea G
Thea kaller inn til møte med Hjelmeng.

Ssk20 / H2017 Invitasjon undervisningslunsj på privatretten
v/ Thea G

Kari og Thea deltar på dette etter invitasjon fra Kåre Lilleholt.

Sak 21 / H2017 Hvordan få opp (studenþolitisk) engasjement hos studentene?

v/ Thea G
Nettsidene, lage sosiale medieplan, viktige saker som har vært oppe

Sak22 lH20l7 Lesesaler
v/ Julie
Diskuterte tiltak for râ håndheve stille lesesaler

Kari og Maria tar en runde på lesesalene.

Sak 23 / H2017 Handlingsplanseminar

v/ Julie

Kjønnskvotering: ok dersom 25o/o eller mindre over ei viss periode. Venstrealliansen: meinte at dette <skab>

skje.Podcast: forsøkte å få med at alle førelesingar skal podcastast. Mangla éi stemme. Vedteke i

handlingsplanen.

Fem pkt:

1. Meir merittering av lærarar 2. Utarbeidast miljørapport for kvart enkelt fakultet 3. Studenþarlamentet:

dialog mellom fadderordningane for å betre studiestart 4. Arbeide mot trakassering og diskriminering 5.

Tilretteleggle for synlege og ikkje-synlege funksjonsnedsetjingar.

Juridisk
Studentutvalg

JSU.no



Kvilerom.

Exphil: interesse for å kvitte seg med faget?

Eventuelt

Referat frå møte i LIMU 12. september.

Referat frå møte i arbeidsutvalet for internasjonalisering.

Referat frå møte i ITU.

Oppgåveutvalet: Diskuterte retningslinjer.
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JSU- kontoret 3. oktober 20 I 7 klokken 1 7. I 5

Formalia:
Valgav referent: Thea Rabe
Godkjenníng av referat OK
Godkjenníng av innkalling OK
Godkjenning av dagsorden OK

Til stede: Anders, Andreas, Julie, Kari, Mads, Maria, Sigurd, Sofie, Thea G og Thea R

Sak24lH2017 Pacta (C)
vl Mat''a

Det skal publiseres en tekst om digitaliseringen av hjelpemidlene i Pacta. Ettersom denne prosessen fortsatt er
underveis hor vi det er sunt om også en vitenskapelig ansatt sier noe om hvordan vi ligger an.

Maria har hovedansvaret for å utarbeide denne teksten.

Sak25 I H2017 Saker fra Hovedbrukermøtet i nytt bygg
v/ Sigurd

Mye er nå vedtatt for det nye bygget. I den forbindelse ønsker arkitektene å holde et infomøte for alle
studentene på frokostkjelleren. Møte blir en av tre følgende dager:

23. oktober
24. oktober
3 1. oktober

Sigurd avklarer endelig dato med arkitektene, før dette kommuniseres videre til studentene.

Sak26 /IJ2017 Forslag fra epost
v/ Thea R

I Summesal på Læringssenteret

JSU er ikke negative til dette forslaget, og Julie bringer derfor spørsmålet inn for administrasjonen.

2 Kalkulator på eksamen

Ikke ansett nødvendig på grunn av regnestykkenes vanskelighetsgrad og deres betydning for
eksamensresultatet. I tillegg er det en utfordring å føre kontroll med juks(særlig for grafiske kalkulatorer).

ooao

Referat

Juridisk
Studentutvalg

JSu.no



Sak27 I IJ2017 Kunstutsmykning for det nye bygget 10. oktober kl. 15.00

v/ Thea R

Thea G, Thea R og Mads deltar på møtet om kunstutsmykningen på det nye fakultetet.

Thea R etterspør navn på kunstnerne.

Eventuelt

I Obligatorisk podcast

Vi diskuterte om det bør være en plikt for foreleseme i de obligatoriske fagene til å podcaste. JSU ønsker å

fremme forslag om dette på neste PMR-møte. Thea G skriver forslaget.

2 Spørsmål til diskusjon fra arbeidsgruppa for valgemneportefølgen

Bør det være adgangsbegrensning på valgønnene?

- Vi mener at det ikke bør være det ettersom det er positivt for et fag at flere ønsker å ta det

Skal vi fortsette med språkfagene?

- Utvalget er enige i at det er viktig å tilby språkfagene, men er åpne for at de bør revideres

- Vi diskuterte hvorvidt språkfagene bør stå i en særstilling med t¿nke på ressurser i forhold til øvrige

valgfag

Spørsmål angående fagprofi lene

- Vi mener at det ikke kan bli obligatorisk med fagprofìler

- Vi er ikke imot at fagprofilene legges ned

3 Evaluering av undervisning

Vi er enige om at det er viktig at studentene har mulighet til å gi tilbakøneldinger etter forelesninger og kurs.

<Si ifra¡> er et fint supplement til Fronter i denne forbindelse. Link til <gul kategorb i <Si ifru bør gføres

tilgiengelig for studentene etter endt forelesningsrekke og endt kursundervisning.
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Referat
JSU- kontoret 10. oktober2017 klokken 17.15

Formalia:
Valg av referent: Thea Rabe
Godkjenning av referat OK
Godkjenning av innkallíng OK
Godkjenníng av dagsorden OK

Til stede: Anders, Andreas, Julie, Kari, Sigurd, Sofie, Thea G og Thea R

Sak 28 / H2017 Summelesesal etter ønske fra studentene
v/ Julie

Julie har vært i kont¿kt med de ansatte på Læringssenteret og fakultetet, og de er enige i at de åpne
lesesalsplassene på Læringssenteret kan gjøres til "summeplassef'. Vi kommer derfor til å gjennomføre dette
som et prøveprosjekt.

Julie sørger for at plakater blir laget og hengt opp på det aktuelle området på Læringssenteret.

Sak 29 / II2017 Sykkelstativer
v/ Thea R

Det har kommet forespørsel om det kan settes opp sykkelbur ved fakultetet for å unngå at syklene blir stjålet.
Slike fasiliteter er det besluttet at vi skal få i det nye bygget, og dette er derfor ikke noe som
Eiendomsavdelingen nå prioriterer.

Slike ting kan det imidlertid meldes fra om under gul kategori på "Si fra''-ordningen på hjemmesidene til
fakultetet.

Thea R melder tilbake til forslagsstillerne.

Sak 30 / H2017 Vaffelfredag2T. Oktober fra kl. 11.00 til 14.00
v/ Maria

Vi kommer til å gjennomføre én vaffelfredag dette semesteret. Datoen ble satt til den 27. oktober slik at
studentene kan stille oss spørsmål i forkant av Allmøtet.

Tidspunktet blir fra I l-14 og vi deler oss i puljer slik at noen står første halvdel og resten stiir andre halvdel.
Oppmøte kl. 10.00.

Andreas lager arrangement på Facebook. Thea R kommuniserer med Sofie slik at plakater blir laget. Julie
bestiller vaffelrøre.

Juridisk
Studentutvalg
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Sak 31 / H2017 Søknader om støtte fra JSS
v/alle

JSS har bestemt at sûøtte kun skal deles ut på vårsemesteret dette året.

Eventuelt

I Studentrepresentariter

Det kan bli slutt på ordningen med studentrepresentanter. Vi diskuterte behovet for å ha en student tilstede i
tillegg til eksamensvaktene.

2 Flytting av eksamen til Silurveien

Allerede fra inneværende semester fl¡tes noen eksamener til Silurveien. Det arrangeres åpen dag i Silurveien

slik at studenteire kan prøve ut hvordan pcene i de nye eksamenslokalene fungerer. Det samme kan for øvrig

giøres på Juriteket på Nova.

Anders annonserer dette på hjemmesiden slik at studentene har muligheten til å fil dette med seg.

2JSU.nO



ooao

Dagsorden

JSU- kontoret 24. oktober 2017 klokken 1 7. I 5

Formalía:
Valg av referent: Thea Rabe
Godkjenning av referat OK
Godkjenning av innkalling OK
Godkjenning av dagsorden OK

Sa;k32 lH20l7 Oppdatering etter fagråd
v/ Mads og Maria

Mads og Maria har hatt fagråd med JSU-Tromsø og JSU-Bergen. De snakket blant annet om Jusspust-

kampanjen og utfordringer knyttet til utformingen av sensorveiledningen og klageordningen ved eksamen.

Overgangen til digitale hjelpemidler ble også diskutert.

Sak 33 / H2017 Innspill til møte med IFP torsdag 2ó. oktober
v/ Sofie

Se vedlegg for foreslåtte kutt Íia IFP sin side.

Sak 34 / H2017 Oppsummering av møte i IFR
v/ Thea og Sofie

Thea har hatt møte med IFR. På dette møtet ble det blant annet diskutert plasseringer i det nye bygget og i
hvordan det fungerer med å ha prøveforelesninger for nye ansatte.

Eventuelt
I Vaffelfredag

Kari henter røra. Andreas sender adressen.

De som møter tidlig finner fram bort, begynner å steke, samt handler inn syltetøy, rømme, brunost,
papptallerkner og servietter.

Juridisk
Studentutvalg
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2 PMR

På dette møtet ble det stemt over hvorvidt spørsmålene på første studieår skal femes. JSU stemte i mot som de

eneste på møtet. Dette ble derfor vedtatt, men vi ønsker å ta opp denne saken ved neste møte i PMR.
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JSU- kontoret 3 1 . oktober 201 7 klokken 1 7.1 5

Formalia:
Yalg av referent: Thea Rabe
Godkjenning av referat OK
Godkjenning av innkalling OK
Godkjenning av dagsorden OK

Til stede: Anders, Julie, Kari, Mads, Maria, Sigurd, Sofie, Thea G og Thea R

Sak 35 / H2017 Infomøte nytt bygg
v/ Sigurd

Det blir infomøte om det nye bygget i Misjonssalen onsdag l. november i regi av arkitektene.

Sak 36 / H2017 Orientering etter møte med studiedekanen
v/ Maria

Maria har vært på studiedekanens semestermøte med studentforeningene.

Etter at JSU meldte inn "digitale hjelpemidler" som sak til møtet, ble det (endelig) fortalt hvordan

omleggingsprosessen ligger an. Det er vedtatt av Dekanatet at det fra og med neste semester skal innføres

digitale hjelpemidler på eksamen. Følgende innfasingsmodell er vedtatt:

Våren 2018: JUSI l1l (pilot)
Høsten 2018: 1. studieår (JUSI I 1 I + ruSl21 l), ruS2l I 1 og alle valgemner

Varen 201 9: ruS221 1 og 3. studieår (JUS3 I I 1+JUS32I 2)
Høsten 2019: 4. studieår (JUS41l1, ruS421I, JUS4I2l, IUS4I22 og JUS4123)

Det ble også redegiort for hvordan selve løsningen vil se ut etter spørsmål både fra de ulike foreningene og fra
JSU. I første omgang vil loveç forskrifter, høyesterettsdommer, lagmannsrettsdommer samt EU/EØS
rettskilder være tilgiengelig på eksamen, mens juridisk litteratur, rundskriv, forarbeider, nemndspraksis og

tingrettsdommer skal lukkes på Lovdata. Alle skal ha "sitt eget" Lovdata Pro som man innarbeide gjennom

semesteret. På eksamen vil det likevel være tilgang til alt utenom de dokumenttypene som er særskilt unntatt.

oooo

Referat

Juridisk
Studentutvalg
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Videre er det besluttet i PMR at spørsmålene på eksamen det første studieåret skal tas ut.

JSU er beþmret for studentene som st¿rter til våren med tanke på den omfattende omleggingen som nå er
vedt¿tt.

Sak 37 / H2017 Valemner

v/ Kari

<Korleis kan vi sikre studentmedvirkning i prosessen rundt oppretting og nedlegging av valemner?>>

Kari skriver en innstilling til arbeidsgruppen der det kommer fram at vi ønsker ha en studentrepresentant med
tidlig i prosessen i spørsmill som glelder valgemneportefølgen.

Sak 38 / H2017 Hyggelige tiltak i eksamenstiden
v/ Thea G

Fakultetet ønsker å fÌl til en hyggekveld med fremvising av film i eksamensperioden. Håpet er at det kan bidra
til avslapping og at det kan bli en hyggelig hadisjon også etter at studentene har flyttet over i nytt bygg.
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Referat
JSU- kontoret 21. september 2017 klokken 17.15

Formalia:
Valg av referent: Thea Røbe
Godkjenning av referat OK
Godkjenning av innkalling OK
Godkjenning av dagsorden OK

Til stede: Andreas, Kari, Mads, Maria, Sigurd, Thea G og Thea R

Sak 39 / H2017 Eksamensvilkårene i Silurveien
v/ Mads

Marit Halvorsen har fremmet forslag til PMR om uþrøving av eksamensvilkårene i Silurveien.

Mads avtaler møte før dette tas opp i PMR.

Sak 40 / H2017 Valgemneportefølgen
v/ Kari

vi diskuterer hvordan fremtidige endringer i valgemneportefølgen bør foregå. To forslag er:

(1) Endelig vedtak av valgemneporteføljen legges til PMR

(2) To utvalgsmedlem skal delta når dekanatet bestemmer over ekstrapotten på 5-10 emner

Vi ble enige om å foreslå begge deler ettersom vil være det mest optimale for studentenes innflytelse på disse
avgiørelsene.

Sak 4l I It2017 Digitale hjelpemidler

v/ Maria

I Testgruppe digitale hjelpemidler:

Kari, Mads og Sofie tester.

2 Videre gang digitale hjelpemidler:

Kari, Mads og Maria drar i dialogmøte for å bli enige om hvordan kommunikasjonen skal foregå fremover.

Juridisk
Studentutvalg
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