
 

  

Møtetid: 16.30  

Sted: Zoom  

Til stede: Elias Strand, Manon de Vries, Loraine Vlasblom, Dunia Zeinalzadeh, Jake 

Ference, Emma Lyshaug, Nora Engh, Snøfrid Steen Tellesbø, Magnus Nyaas  Ravnå, 

Margarita  Lavrentjeva, Sara  Benmalek, Caroline Ruyter, Regine Løche 

  

 

Referat 
 

1. Godkjenning av referat og innkalling  

Godkjennes 

 

2. Orientering fra alle verv  

2.1 Økonomiansvarlig  

 

Avtalen med fadderstyre om pengestøtten er ferdig. Kan begynne å se på å søke om 

penger fra instituttet for neste semester. 

 

 

2.2 Kullkontakter 

BA. Førsteåret -  Ingenting å rapportere 

BA. Andreåret -  Ingenting å rapportere. 

BA. Tredjeåret -  Har fått spørsmål om en feiring for å ha fullført BA-graden. Vi kan 

ikke ordne noe fysisk på grunn av antall studenter og corona restriksjonene.  

Universitetet burde planlegge noe. Kanskje vi kan arrangere noe på sommeren hvis 

restriksjonene letter opp i tide. Vi kan ha noen planer og ideer, men vi kan ikke 

planlegge noe spesifikt ennå. En idé kommer frem om å ha en meningsmåling på 

Facebook for sisteåret BA studenter om hva de vil. 

  

Referat 

med

  SAPU m øte   –   28.April      2021   



Ma. Begge årene -  Masterstudenter er frustrerte grunnet ingen praktisk 

informasjon om master oppgaven –  om utskriving, innlevering osv. Det vet heller 

ikke når de må forsvare avhandlingen. 

Problemer med NSD – treg å svare på grunn av oppdaterte regler og nytt system. 

Må vente.  

 

2.3 Kommunikasjonsansvarlige for internasjonale studenter  

 

Ingenting å melde.  

 

 

2.4 Programrådsrepresentanter  

BA – ikke noe nytt. Ikke hatt nytt møte siden sist.  

MA -  Fra forrige møte – diskusjon om emner ved MA første år. Ikke for relevant. 

Visse endringer ble stoppet på grunn av studentperspektivet fra master – viktig å 

merke seg at stemmene våre teller.  

 

Spørsmål reist om emnet contemporary themes. Emnet har 3 hovedtemaer:  

globalisering, slektskap og staten. Det  fjerde temaet avgjøres av professoren i 

emnet. Denne gangen var det historie. Spørsmålet handler om begrunnelsen for  

professorens valg av tema hvert semester. Er hovedargumentet at det valgte 

temaet er interessant for professoren? Hva er prosessen bak valget, og ville det ikke 

være bedre hvis professoren velger det sammen med studentene? 

 

Kan tas opp via SAPU i Programrådet – en mail kan sendes til Liv Christina og det vil 

gjøres til en sak. 

  

 

2.5 Instituttstyrerepresentanter 

Kan informere om at stemmene til studentene i saker angående 

ansettelsesprosjekter teller. Nytt zoommøte 4.mai.   

 

  

2.6 SVSU-representant  

Ikke til stede. Magnus deltok på siste SVSU møte og kan rapportere: 

- SVSU har startet å selge bøker på ES, og på svsu.no. 

- Skrevet dokument om sensorsaken utarbeidet av arbeidsgruppen er 

godkjent av SVSU og vil bli tatt videre til fakultetet. 

- Snakk om å ha støtte fra instituttnivå. Arbeidsgruppen vil fortsette på 

dokumentet og gjøre det mer detaljert, men etter det vil gruppen mest  

sannsynlig bli oppløst og saken vil fortsette på fakultetsnivå. 

 

 

 



2.7 Ansvarlig studieaktivitet  

Antrofrokost sist fredag med professor fra Trondheim var vellykket med 16 

deltakere både fra Oslo og Trondheim. 

Workshop om valg av 40 gruppe for første år BA har endelig en tid og dato. Neste 

onsdag (05.05) fra 12:15 til 14:00  - 3 studenter har blitt bedt om å delta og snakke 

om deres erfaring. 

 

 

2.8 SoMe  

Leter du etter folk som kan ha take over på instastory. En påminnelse om å sende 

interessante sitater, memes og annet innhold til SoMe ansvarlig. Innspill fra Emma - 

kullkontakter kan dele dette og be om folk vil ha take over og om de har innhold å 

legge ut. Målet med overtakelsene er å gjøre det relatable og vise at alle går 

gjennom nøyaktig de samme corona hverdagene. 

 

 

2.9 SAF  

Diskupils med Rune  Kvernmo var vellykket. Kahoot quiz var også vellykket og veldig  

morsom, Keir vurderte memes som var morsomt, veldig bra arrangement. 

Eksamenslunsj i dag var hyggelig.  

4 mai er neste diskusip, endret navn fra diskupils til diskusip. 

Feiring for fullført BA-grad (punkt 2.2  –  BA. tredjeåret) var  også  et tema i SAF-

møtet  –  kanskje SAF kan arrangere noe – dette er noe studentene virkelig ønsker. 

 

 

3. ASA-oppdatering  

3.1 Mengde etnografisk metode og hvor den distribueres i BA   

 

Mengden etnografisk metode i BA-graden varierer blant universiteter i Norge. I en 

diskusjon i dette møtet blir vi enige om at en større mengde etnografisk metode  

definitivt ville vært en god ting. Det kan vurderes om det også burde flyttes til 

senere i BA løpet, så det ikke er i første semester når studentene har lite kunnskap 

om antropologi og etnografi. Det kan argumenteres for at BA ved UiO er satt opp til 

å være en «steppingstone» til master og ikke er nok i seg selv – dette burde ikke 

være tilfellet. 

 

  

4. Orientering fra fadderstyre angående pengestøtte, brosjyre osv. (Snøfrid 

Trenger flere faddere i fadderuka som blir fra  16. til 20. august. Spørsmål fra 

fadderstyret til  SAPU  – informasjonsmøte blir torsdag 19. mellom klokka 10 og 12 

om morgenen– er dette greit og vil SAPU delta? SAPU vil delta og introdusere og 

informere om SAPU. SAF vil også delta,og Antroprog og Antropress vil delta under 

SAF. 



 

3. SAPU 'håndbok'   

Vi vil starte prosessen med å skrive håndboken for SAPU medlemmer. Flere detaljer 

om dette vil bli lagt ut i SAPU sin Facebook gruppe etter møtet. 

4. Studenter som læringsassistenter – UiO-prosjekt (sak fra Kenneth Bo 

Nielsen)  

På grunn av møtets varighet vil dette bli lagt ut i vår Facebook-gruppe og vil være 

åpen for diskusjon der. 

 

5. Programrommet BA canvas (Sak fra Sarah Frost Logan) 

På grunn av møtets varighet vil dette bli lagt ut i vår Facebook gruppen og vil være 

åpen for diskusjon der. 

 

 

04.05.2021  

Nestleder og sekretær SAPU  

Manon de Vries  


