UNIVERSITETET I OSLO
DET TEOLOGISKE FAKULTETS STUDENTUTVALG

TSU-MØTE 15.01.19
REFFERAT
Referent: Tahir Nasser
Dagsorden godkjent av alle tilstedeværende deltagere: Adrian Bolstad, Anja Lockertsen, Tahir
Nasser, Ylva Risnes, Lina Felicia Leonhardsen, Runa Jarsve, Ask Seiff Berge, Emil Pleym,
Sigurd Hanserud, Mehtab Sarwar (vara), Marius Nitschke (vara).
Ikke tilstede: Sivert Rahd (vara).
Møtefrekvens
Planlegging av møtefrekvens, møtefrekvens for Mai planlegges i April på grunn av eksamener.
Bemanning av TSU kontoret:
Fjorårets bemanning av kontoret viste seg å ikke være nødvendig.Bemanningstid reduseres i 2019
til 1 dag per uke. Bemanningstid er Mandager 13:00 til 15:00. Kontoret skal bemannes av 2
personer. Dette roteres internt. Adrian vil stort sett være tilgjengelig på kontoret i
bemanningstiden, men også ellers.
Læringssenteret:
Det er et problem at studentene i svært liten grad benytter seg av læringssenteret som en plass å
studere. Diskuteres årsaker og eventuelle løsninger. Det foreslås servering av kaffe og té 1 dag i
uken. Det er kartlagt at læringssenteret besøks mest Mandager og Tirsdager. Torsdag er dermed
forslått som dagen hvor kaffe og té servering skal foregå. Dette ønsker TSU å iverksette snarest,
og har satt Torsdag 24. Januar som mål. Midler til dette går fra TSU, søknad om støtte fra fakultet
til å dekke dette skal sendes.
Revidering av vedtekter
Det ses fortsatt ett behov for å ytterligere rydde opp i vedtektene. Dette skal tas opp på neste TSU
møte.
«Fornyelse» av TF.
TF har den største frafallet av studenter ved UiO. Det diskuteres i ledelsen om en slags fornyelse
av TF. Dette innebærer strukturelle endringer i ledelse, samt en endring i det pedagogiske
aspektet ved undersvisningen. Fakultets ledelse er også åpne for inslag fra studenter/TSU om
forslag til endringer for å trekke studentene til selve fakultet, og forhindre frafall.
Hvordan få folk til å bli på TF? Noen forslag som ble brakt opp:
Dedikert rom/område til studentene, ett slags støyende flerbruksrom med sofagrupper, med
mulighet for arbeid med studier. Elektroniske hjelpemidler som TV og digital whiteboard.
Studentene skal være delaktig i rommets design. Dette innebærer f.eks: sjablong og grafitti. Dette
med at studente selv dekorer sitt område, ble tatt godt imot av deler av ledelse, hvor denne ideen
ble luftet. Dette skaper en tilhørighetsfølelse til fakultetet. Kaffetraktere og vannkokere må også
gjøres tilgjengelig for studentene i et slikt område.
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Vil en eventuel slik retning gå på bekostning av lesesalen? Dette er ett tema det har vært en del
snakk og rykter rundt.TSU har forhørt seg, og en kartlegging gjort TF vedrørende bruken av
lesesalene, viser at lesesalen blir vistnok brukt av 1 til 3 personer med fast leseplass per dag.
Enighet på møtet at dette er lite for et rom som har 20 faste leseplasser. Dersom det må
omrokkeres på romløsningene, hvilke alternativer/løsninger finnes? Det har kommet tydelig frem
at de som benytter seg fast av lesesalen ønsker å beholde en slik stille og fast arbeidsplass på
fakultet. TSU ønsker å møte fakultet og studentene på halveien, og forhandle frem en løsning på
dette «problemet» både for ledelsen, og for studentene. Det er foreslått at når dette skal diskuteres
på et TSU møte, skal dette møtet være åpent for alle som vil delta. TSU 2019 ønsker en god og
åpen dialog med studentene og ledelsen.
Johannes Åpen Bar og økonomi.
TSU motok i fjor forespørsel fra studentene om mer variasjon i utvalget drikkevarer som ble solgt
i Johannes Åpen Bar. Det foreslås i første omgang at TSU innfører Cider som ett alternativ til Øl.
Årshjul og arrangementer.
Diskusjon av hvilke arrangementer som skal holdes i 2019. Det ønskes ett mer forent TF, hvor
teologistudentene og RESA skal ha et bedre samarbeid med felles arrangementer.
TF Festival, i sammarbeid med andre fakulteter, studenkjellere og foreninger.
Julebord (Vinter)
Semesteravslutning (sommer)
Quizer med mat.
Potluck
Turneringskveld (organisert, bordtennis og fifa)
Salmer og Vin
Lavterskel samlinger hvor TF’ere deltar på andre arrangementer samlet.
Mentor program.
Redusere frafall. Prøveprosjekt. 2./3. års studenter og eventuelt master studenter er mentorer for
studenter som ønsker dette.
Annet.
Bestille ekstra panteeske fra Infinitum? Kjeller og 2 etg.
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