
 

jsu.no 1 

Referent: Johanne Maria Rohde Larsen 
Godkjenning av dagsorden: OK 
Godkjenning av referat: OK 
 
 
Til stede: Mads, Bardh, Johanne, Irmelin, Marita, Frigg og Shirley 
Fraværende: Alexander og Nariman 
 
Sak 08 / V 2019: Orientering: Møte med dekanen fredag 01.02.2019 

v/ Mads 
 
Utvalget må forbedre ordningen med utvalgets e-post. Innkomne e-poster skal behandles raskere. Vi skal alltid 
bekrefte mottak, orientere om hvem innkallingen er sendt til, og bekrefte hvem som møter opp. Shirley er 
orientert.  

Vi skal ha månedlige uformelle lunsjer med dekanatet. Datoer må fastsettes.  
Hvem skal sitte i arbeidsgruppen for studentdemokrati? 
 
Sak 09 / V 2019: Orientering: Domus Juridica 
v/ Mads og Bardh 

 
Hele utvalget skal få en omvisning i det nye bygget. Dato er ikke bestemt.  
Vi må sørge for en ryddig flytteprosess for studentene. Innflytting begynner i oktober 2019 og skal avsluttes i 
desember 2019. Vi arbeider med en alternativ løsning ved eventuelle forsinkelser. Administrasjonen må gi klar 

oversikt over stengte lesesaler osv. Forventet mange endringer i eksamensperioden.   
JSU-kontorets størrelse. 
 
 
 

 
 
 

Referat 

JSU-kontoret mandag 04. februar 2019 kl. 17:15 
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Sak 10 / V 2019: Administrasjonslunsj 

v/ Mads 
 
Avholdes fredag 01.03.2019 klokken 12:00. Invitasjon må sendes til administrasjonen snarest. Bestillinger må 
planlegges. Ansvarlig er Nariman. Spør evt. Elisabeth om tidligere erfaringer.  

 
Sak 11 / V 2019: Sekretærmiddag 
v/ Mads 
 
Aktivitet for kveld med sekretærene må planlegges. Dato satt til 28.03.2019. 

 
Sak 11 / V 2019: Datoer for lunsj med dekanatet 
 
Sak 12 / V 2019: Faglærerutvalgene 
v/ Johanne 

 
På møtet på fredag 01.02.2019 ble det klart at fakultetet ikke har en ordentlig plan for bruken av 
faglærerutvalgene i Lov Data Pro. Først og fremst må de gjøres tilgjengelige for studentene i tide («før 
undervisningen begynner»). Dernest må vi sammen finne ut av hva utvalgene skal være og hvordan de skal 

brukes. Dersom det ved sensur forventes at studentene har kjennskap til alle dommene må antallet begrenses 
betydelig.  
Skriv gjerne innlegg om utfordringene på Facebook.  
Vi avventer til etter møtet i PMR torsdag 14.02.2019.  
 

Sak 13 / V 2019: Notat bestått/ikke-bestått i JUS1111 
v/ Alexander (ikke tilstede) 
 
Fortsatt diskusjon. Notat ikke ferdig. Undersøkelse publiseres helst i løpet av neste uke (uke 7). 


