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Referat

JSU- kontoret 17. januar 2018 klokken 17.00

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

Til stede:

Sak 01 lV20l8 Fordeling av verv
vl alle

Vi ønsket våre fire nye utualgsmedlemmer velkommen. Deretter fordelte vi de ulike veryene mellom oss, og

fordelingen ble slik:

)

Leder

Nestleder

Økonomiansvarlig

Ansvarlig for prinsipielle spørsmål

Assisterende prinsipielle spørsmål

Studentrepresentant

Mangfoldsansvarlig

Nytt bygg

Intem kommunikasjon

Maria

Eirin

Sigurd

Mads

Elizabeth

Kari

Bjørn

Vivi

Thea

Representant til Studentparlamentet: Kari (vara: se vedlegg l)
Representant til SULF: Eirin

Ansvarlig for karakterpresskampanjen: Kari og Thea(vara)

Etter dette har vi i tillegg ett ledig verv som skal settes så snart som mulig.

Juridisk
Studentutvalg
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Sak 02 / V2018 Møter fremover

v/ alle

Utvalget ble enige om å møtes hver tirsdag i oddetallsukene fremover, med mindre det er behov for et ekstra

møte. Forslag til saker sendes til utvalset@,isu.no, og møteinnkalling sendes ut i forkant av Thea.

Utover dette er disse eksterne møtene planlagt:

23. jantar (Foreningsdagen)

25. Januar (Studenþarlamentet)

7. februar ("Si-fra"-systemet)

8. februar (PMR)

Bjøm, Maria, Vivi og Thea

Kari

Bjøm

Mads og Elizabeth

Vedlegg I (21. Mars 2018):

Vara til studenþarlamentet Alle medlemmer av JSU-utvalgetn se sak 0l ovenfor.

2.lsu.no



oooo

tII
Referat

JSU- kontoret 30. januar klokken I 8.1 5

Formalia:
Valg av referent: Sigurd Helland
Godkjenning av referat OK
Godkjenning av innkalling OK
Godkjenning av dagsorden OK

Til stede: Bjøm, Eirin, Elizabeth, Kari, Lasse, Mads, Mari4 Sigurd og Vivi.

Sak 03 / V2018 Forslag fra epost

v/ Thea R

Fått innspill fra student om Vipps i JSU-ekspedisjonen. Dette lar seg ikke giøre. For dyrt.

Sak 04 / V2018 Saker til Fagråd
v/ Mads

Bergen har følgende saker:

I Studi€reformen i Bergen

2 Trivselen påjussen generelt

3 Sensorog sensorveiledningen

Oslo spiller inn:

4 Karakterpresskampanjen

5 DigitaleHjelpemidler,eksamenssted,Insperia

6 Annet

Juridisk
Studentutvalg

jsu.no



Sak 03 / V2018 Kantinemøtet med eiendomsavdeling og SiO før jul
v/ Sigurd

Møte med eiendomsavdelingen, fakultet og SIO om hvordan ting ligger an med kantina. SIO har utarbeidet

forskjellige planer med kantina og jobber kontinuerlig med entra. Studentrepresentant spilt inn at god varmmat

så lenge som mulig må prioriteres. Minimum mellom 9-18. Videre at han personlig synes maten i aulakjelleren

var god.

Sak 04 / V2018 Oppdatering etter Hovedbrukermøtet 15. januar
v/ Sigurd

Kjelleren har blitt endret til ugunst for de ansatte. Garderobearealet har blitt vesentlig redusert. Ansatte er

misfornøyd med disse endringene.

Sak 05 / V2018 Dato for allmøte
v/ Maria

Allmøte blirtorsdag 5. April.

Eventuelt

I Nye utvalgsmedlemmer

Nytt verv: Ekstem kommunikasjon (sosial medier (Facebook, hjemmesiden, Instagram) bokskap, sekretær og

lesesal). Dette vervet fulles av Lasse som er ny i utvalget.

Ledig verv: Hjelpemiddelansvarlig. Maria für fullmakt til å velge et nytt utvalgsmedlem med utgangspunkt i
de søknadene som har kommet inn.

2 Printer

Ny skuffkoster 1300 kr, I tillcgg kommer det kr 1800 for selve jobben.

Undersøke levetiden til printeren. Hvis den streiker innen noen år burde det investeres i en ny maskin. Sigurd

undersøker til neste møte. Undersøker innholdet i serviceavtalen.

3 Besøk fra Steinkjær

Neste møte.

4 Kari melder giennom studentparlamentet

Lunsj med Dekanen - mulig datoer 19. feb

Allmøte neste mandag om endringene i rettsstudiet

Må fü til en spørreundersøkelse slik at Mads kan fremlegge misnøyen i skriftlig form for PMR. Skal prøve å

sende ut mail til alle studentene hvor innspill kan sendes inn. Dette sendes ut i forkant av allmøte med

innkallingen. Får vi ikke tilgang på mailen til alle studentene tar Mads kontakt med lederne for de største

foreningene. Undersøkelse må være klar før helgen. Denne utarbeides av Maria og Elisabeth bistår med å

legge opp undersøkelsen elektronisk.

5

6
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Referat

JSU- kontoret 13. februar klokken 17.15

Formalia:
Valg av referent: Thea

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

Til stede: Ada, Bjøm, Eirin, Kari, Lasse, Sigurd, Vivi og Thea.

Sak 06 / V2018 Nytt utvalgsmedlem
v/ alle

Vi ønsket vårt nye utvalgsmedlem, Ada Korhonen, velkommen.

Sak 07 / V2018 Lunsj med administrasjonen
vl Thea

Vi skal ha en lunsj med administrasjonen en gang i løpet av mars. Lasse har foreløpig tatt ansvaret med å

bestille mat til dette møtet. Thea kommer tilbake med eksakt dato så snart dette er avtalt med

administrasjonen.

Sak 08 / V2018 Besøk fra Steinkjær
v/ Thea

Vi får besøk fra en VGS-klasse fra Steinkjær fredag 9. mars. De skal være med oss fra 14.00 til 16.00 før de

skal tilbake til flyplassen.

Vivi, Bjørn, Eirin, Ada, Lasse tar ansvaret for å ta dem i mot og lage et lite opplegg til dem.

Sak 09 /V2018 Feiltrykk i domssamling for skatterett
v/ Lasse

Studentene bør fü utsk¡ift av den dommen som mangler. Ada tar dette videre.

Juridisk
Studentutvalg

Jsu.no



Sak 10 / V2018 Nytt bygg
v/ Vivi

Vivi har vært på møte angående det nye bygget på Tullinløkka. Det er møblering som nå diskuteres.

På lesesalene vil det bli de samme stolene som vi har på lesesaler i dag ettersom disse fungerer fint. Det er ikke
tatt stilling til hva slags stoler som skal være i undervisningsrommene ennå.

Hva gielder pulter kommer halvparten til å ha bredde på 90 cm og halvparten 100 cm. Det skal bestemmes om
det skal være skillevegger mellom pultene, hvor høye disse skal være og om det skal være hylle over
lesesalsplassene. Vi mener at detbør være litt av hvert, ettersom alle liker ulike ting.

Videre informerer at de går inn for at alle lesesalsplassene skal ha egen lampe.

Sak 1l / V2018 l)årlig nett

Vi har filtt beskjed om at det har vært noe ustabilt nett på Nova i det siste. Lasse tar dette med Usit.

Sak 12 / V2018 Promotering av "Si-fra"

"Si-fra" ønsker at vi skal ha en stand på Nova for å giøre studentene oppmerksomme på denne plattformen.
Det er kjempebra.

Det blir fredag 2. mars fra kl. I 1.00-14.00. "Si-fra" stiller med alt av utstyr. Eirin lager innlegg på Facebook
hvor vi huke oss av på tidsrommet vi har muligheten til å stå.
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Referat

JSU- kontoret 6. mars 2018 klokken 17.00

Formaliq:
Valg av referent Løsse:

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

Til stede: Mads, Maria, Eirin, Bjørn, Lasse, Ada og Kari

Sak 13 I V2018 Karakterpresskampanjen

V/ Kari og Ada

Ikke noe nytt på denne fronten. Vi heller mot innlemmelse i Jusspust. Vi håper på svar fra Bergen.

Alternativ løsning: Lokal karakterpresskampanje; filmvisning, yoga, lunsj, stressballer, hund. Vi

diskuterer de økonomiske spørsmåløre på neste møte.

Sak 14 / v2018 SP møtet forrige tirsdag

) VlKart

Resolusjon om akademisk boikott av Israel trukket tilbake.

Obligatorisk semesterstart: Hvis en ikke rnøter opp, mister man studieplassen. Dette ble vedtatt. JSU

jobber imot.

Obligatorisk emneevaluering for å gå opp til eksamen. Dette ble ikke vedtatt.

Juridisk
Studentutvalg

JSu.no



Sak 15 lv20l8 Valgemneporteføljen

V/Ikri

Informasjonspakke kommer I 5. mars.

Sak 16 lv20lS lnnspill for å bedre eksamensgiennomføringen

JSU har mottatt to forslag fra en student for å forbedre eksamen. Begge forslagene kn¡ter seg til
bedømmelsen av eksamen - ikke selve eksamensgiennomføringen.

Studenten foreslår for det første at kandidatnummer til eksamen trekJ<es tilfeldig. I dag får

studentene kandidatnummer sortert etter alfabetet. Det betyr at muligheten er stor for å fä den

saÍrme sensoren ved flere eksamener. Studentene blir da også rangert mot de samme studentene i
santme gruppe over flere år.

JSU forhører seg om dette under lunsjen med administrasjonen.

Studenten foreslår for det andre at sensorveiledningene utarbeides av faglærer i faget. Der en

eksamen berører flere fagområder, bør sensorveiledningen utarbeides i fellesskap mellom dem. Det

er uheldig at veiledningene skrives av personer som ikke har fulgt undervisningen. Det betyr at

hovedlinjene i det de skriver kan være uttrykk for deres egen oppfatning av hvordan spørsmålet skal

besvares. Som vi vet kan det være store forskjeller i hvordan et spørsmål skal løses og hva som er

gjeldende rett på området, og det er ingen krav til at vedkommende følger det som har blitt lært bort

i forelesninger og kurs.

JSU har diskutert dette. Spørsmålet vurderes under den pågående vurderingen av masterstudiet i
rettsvitenskap.

Sak 17 / v2018 Anonym begrunnelse

JSU har mottatt forslag fra en student om å kunne be om begrunnelse for eksamenskarakter

anonymt. I en jobbsøkersituasjon kan det skje at arbeidsgiver eller andre i bedriften også er sensor

for den eksamen du ber om begrunnelse for. Det kan være uheldig.Bør det innføres en mulighet for

å be om begrunnelse anonymt?

JSU har diskutert spørsmålet, men kommet til at dette er et lite praktisk problem.

2Jsu.no



Sak 18 /v2018 Kampanje for å forbedre forholdene på lesesalene

v/Lasse

Stillesal Knoph - stadig brak (PC og hvisking)

Nova 150 og 160 + LS.

o Bråk; spising, samtaler, tastatur, smelle bøker, sykdom

Vi ble enige om å foreta kontroller på de ulike salene og vurdere sanksjonering. JSU er av den

oppfatning at noe støy må aksepteres.

Eventuelt

1) Maria har meldt seg som representant i eksamensevaluering.

2) Domssamlingen for tredje studieår v/lVlads

- Behov for ny utgave av samlingen. Bør være klart til høstsemesteret 2018. Ada tar kontakt

med de ansvarlige faglæreme på tredje studieår.

- Vi sjekfcer også behovet for nye utgaver av valgfagene. Stian er først bedt om å sjekke

beholdningen av disse samlingene.

3) Kritikk av informasjonen i forkant av masteroppgavekurs. Ada tar dette med fakultetet.

4) Steinkjær VGS kommer på besøk førstkommende fredag. Bjøm, Ada og Lasse lager et

opplegg til dem.

JJsu.no
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Referat

JSU- kontoret 3. april 2018 klokken 17.15

Formalia:
Valg av referent: Thea Rabe

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

Til stede: Ada, Bjørn, Elizabeth, Kari, Sigurd, Thea og Vivi.

Sak 18 lY20l8 Nytt bygg
v/ Vivi

Det neste møtet vedrørende det nye bygget er 19. mars. I den forbindelse diskuterte vi møbeling, blant annet
lesesalslamper og bort i kollokvie- og møterom. JSU er enige om at behovet for leselamper på pultene
avhenger av lysforholdene ellers og hva slags pulter som velges med tane på eksempelvis høyden på
skilleveggene. I den forbindelse mener vi fortsatt at det nye bygget børhaet variert tilbud av lesesaler, slik
som i dag. Dermed vil muligens også behovet for lamper på plassene variere fra sal til sal.

Sak 19 / V20l9Innstilling til JSS
v/ Sigurd

På grunnlag av søknadene som har kommet inn har JSU diskutert hvem som bør fü innvilget sin søknad om
støtte. Utvalget har vedt¿tt en innstilling som sendes til JSS.

Juridisk
Studentutvalg

IJSu.no
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Referat

JSU- kontoret lT.apnl 2018 klokken 14.15

Formalia:
Valg av referent: Thea Rabe

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

Til stede: Ada, Bjøm, Elizabeth, Eirin, Kari, Lasse, Mads, Maria, Sigurd, Thea og Vivi.

Sak 20 / V2018 Bruk av arealene i Domus Juridica
v/ Maria

Vi har fått forespørsel om vi ønsker digitale tavler og hva vi ønsker å bruke dem til. Vi ønsker å bruke tavlene

til å informere, og ser for oss at de kan erstatte alle plakatene som henges opp rundt om på fakultetet.

Sak 21 / V2018 Ressurser til videosnutter
v/ Maria

Dekanatet har opplyst at det er kuttet i ressursene som blant annet har gått til å produsere videosnutter til
emnesidene. Utvalget mener at det ikke bør kuttes i ressurser som skal gå til digitalisering, da dette blir en

viktig post fremover. I lys av dagens endringer i eksamensform og fakultetets ellers ambisiøse mål hva gielder

digitalisering, mener vi det er en gal prioritering å kutte i disse ressursene.

Dersom fakultetet ikke ønsker å ansette en person fast, så mener vi det kan være et altemativ å søke ekstem

bistand - fremfor å lå posten stå tom.

Sak 22 / V2018 Karakterpresskampanjen
v/ Maria

Det blir karakterpresskampanje neste semester som Ada og Kari planlegger. Vi diskuterte ulike forslag.

Vi ble enige om at det kan være et tiltak å gi konkret informasjon om akkurat hva som er karaktersnittet på
jussen. Ada sender epost til fakultetet for å få tak i slik informasjon.

Juridisk
Studentutvalg

jsu.no



Sak 23 / V2018 Referat fra møter i evalueringsgruppen
v/ Maria

Maria ga et referat fra forrige møte med evalueringsgruppen:

Det vil bli laget et evalueringsskjema som kan frlles ut av alle som skal ha eksamen dette semesteret.

De diskuterte hva som skal gjøres med de skriftlige kildene på eksamen fremover. Vi mener det er for dårlig å
kun få en blank lovsamling på eksamen, da den er lite til hjelp for studentene. Studentene som allerede går på
studiet bør ha en valgmulighet, og dermed mulighet til å fullføre studiet med skriftlige kilder til eksamen. Det
er snakk om et begrenset antall år og dermed en begrenset kostnad holdt opp mot besparelsene som finner sted
ved å flytte hele awiklingen til Silurveien. JSU har etterspurt akkurat hva det vil koste ekstra å giennomføre
bokkontroll i Silurveien.

Det ble også startet en diskusjon om å gå over til 4-timers eksamen. JSU er av den oppfatning studenteno ikko
kan testet i 30 studiepoeng på en 4-timers eksamen. I så fall må man dele opp i flere små eksamener, og da må
en diskutere om det er ønskelig å nærme seg Bergens-modellen. Altemativt vil man gå over til å ha en
hjemmeeksamen og en 4-timers studieårseksamen. Konklusjonen er at en overgarig til 4-timers eksamen
forutsetter en endring av hele studieopplegget, og bør fulgelig vurderes nøye og tas opp med studentene.

Sak 24 / V2018 Gjentaksordningen
v/ Mads

Utvalget er enige i at selve kvoten på 4 gientaksforsøk ikke bør reduseres. Vi opplever at flertallet av
studentene mener det samme.

Hva med tidsbegrensning(emnespene)?

Begrunnelsen for en emnesperre er hovedsakelig at studenter skal slippe å konkurrere med studenter som har
kommet lengre i sitt studieløp. Forslaget fremstår derfor som en beskyttelse av de yngre og ellers de som
følger ordinært studieløp.

Likevel: Statistikk fra eksamenen generelt, også l. studieåç viser at det ikke er sånn at de beste karakterene
kapres av de sfudentene som tar opp. Dette svekker argumentet om å besþtte de studentene som avlegger
eksamen i et emne for første gang.

Ulempe: En emnesperre glør at studentene mister herredømme over hvordan man planlegger eget studieløp.

Utvalgct diskuterte også om en emnesperre faktisk vil føre til at studenter tar opp færre f-ag. Vi liykter at det
som vil skje at flere vil spekulere, og melde seg av eksamen dersom de ikke føler seg klare - for heller å lese et
semester til. Utvalget mener at det er større grunn til å frykte at en student som har lest på et fag i et helt år skal
utkonkurrere de som kun har lest i ett semester.

En slik løsning vil kunne føre til sosiale forskjeller på studiet. Det å lese det samme faget i et helt år, kan føre
til at du ikke fär fullt stipend fra lanekassen. Det vil dermed bare være noen, og langt i fra alle, som har
muligheten til å velge en slik løsning.

Det opplyses at forslagene begrunnes i økonomiske hensyn. Vi tror at studentene uansett kommer til å fìnne
smutthull slik at det ikke vil bli økonomisk lønnsomt for fakultetet å innføre disse endringene, jf. eksempelvis
scenarioet over.

2jsu.no



Uansett hva som blir vedtatt må det vedtas gode overgangsordninger slik at interessene til dagens studenter blir
ivaretatt.

Sak 25 / V2018 Utbetaling av styregodtgiørelse
v/ Sigurd

Utbetaling av styregodtglørelse vil bli giort denne uken.

Eventuelt:

Silurveien

Lasse og Vivi drar for å teste systemene når det holdes åpen dag i Silurveien.

2 Domssamling på 3. avdeling

Det er stilt spørsmål om det er behov for å oppdatere domssamlingen på 3. avdeling, på grunn av den snarlige

overgangen til digitale hjelpemidler. Ikke behov fordi det kun vil være snakk om ett til to semestre at den vil
være i bruk.

Allerede fra høst 2019 vil studenter på 3. avdeling bruke Lovdata PRO på eksamen.

3 InnarbeidelselovdataPRO

Det er ønske om å ha mulighet for il sette både vendikale og horisontale streker. Ønske om flere tilglengelige
farger, samt mulighet for å henvise overalt på blanke flater. Ada sender besjed til Lovdat¿.

JJSu.no




