
REFERAT SAPU-møte– 07.10.2021

Møtetid(CET): 17.30

Sted: på Zoom

Til stede: Stine Myrah, Malene Melbye, Jake Ference, Hannah Fransson, Elias Strand, Olivia

Aadland, Freyja Holm-Torjusen, Tatjana Lavoutas, Kristoffer Holgersen, Anna Forsmark

Agenda

1. Godkjenning av innkalling og referat

2. Orientering av alle verv

2.1 Økonomiansvarlig

Har fremdeles ikke tilgang på kontoene, men budsjettet er sendt inn til SAI.

2.2 Kullkontakter

MA: Har hatt møte med Kenneth. Ellers ingen store nyheter

BA: Ingen store nyheter. Har delt møter, lesekvelder etc. Noe interaksjon.
Presentasjonen om SAPU har ikke skjedd enda, men vil skje neste uke eller
uka etter.

2.3 Kullkontakter for internasjonale studenter

Ingen nye oppdateringer eller hendelser

2.4 Programrådsrepresentanter

Venter på møte - oppdatering neste SAPU-møte

2.5 Instituttstyrerepresentanter

Ikke til stede

2.6 SVSU representant



Har hatt møte. Diskuterte hvordan de forskjellige programutvalgene må
forholde seg til forskjellige institutter, og derfor får forskjellige regler å
forholde seg til rundt budsjett og søking av midler. SVSU vil undersøke
regelverket rundt dette, og forsikre seg at det å søke midler skal være
rettferdig for alle. Ønsker derfor at all PU/SU grupper gir informasjon om
deres budsjett og inntekt.

Vi er bekymret for hva dette vil ha å si for vår inntekt, og om det vil gjøre det
vanskelige å søke midler, forlenge prosessen etc. - men forstår at dette er
viktig for å gjøre det rettferdig for alle grupper.

2.7 Studieaktivitetsrepresentant

Lesekvelder/morgener går veldig bra! Gode tilbakemeldinger fra både MA og
BA, spesielt rundt byttingen av morgener og kvelder hver uke - gjør det mer
tilgjengelig.

Jake har sett på budsjettet - det er rom for quiz, så dette kan sees nærmere
på.

Seminarer og Anthrofrokost for MA/BA er under utvikling, gode temaer er på
plass, og flere professorer er interessert.

2.8 Sosiale medier koordinator

Ingen store nyheter - folk bruker våre sosiale medier og subscriber til
nyhetsbrevet.

2.9 SAF

Ingen respons fra mail - prøver via sosiale medier. I kontakt med Anthropress
for navneendring

2.10 ASA

Møte har skjedd. Diskuterte konferansen in november. Taes opp i senere
punkt

3. Oppsumering om eksamenssensorer

Det skjer ting over email, men et møte har enda ikke skjedd. Tydelig at ting skjer “bak

sceneteppet”. Vi følger opp gjennom semesteret.



4. Oppdatering rundt kommunikasjon og klasser med forelesere og professorer

Vi hadde et timeslangt møte med Kenneth og representater fra SAI. Problemene vi har

opplevd dette semesteret er blitt tatt opp, med spesielt fokus på Canvas og generell

kommunikasjon med lærere. Vi i SAPU ønsker at SAI skal være tydeligere på de

problemene de har som fører til de hendelsene vi har diskutert, da dette kunne

hjulpet på forståelsen til visse studenter og deres frustasjon. Canvas jobbes med, og

skal bli mer standardisert. Digitaliseringen skjer daglig, og vi i SAPU forstår at det er

mange som kan slite med dette, men da må det finnes løsninger. Vi noterer oss at

kommunikasjon mellom MA studentene og professorene har forbedret seg.

5. Oppdatering om Øyvind Jaer og hans seminarer

Jobber rundt 2 eventer i februar som skal ta for seg hans arbeid.

6. Spørsmål om referater - hva kan vi skrive/snakke om når det kommer til SAI?

Vi må kontakte Kenneth om dette - hva kan vi og hva kan vi ikke si om problemene

eller saker ved instituttet? Dette vil bli tatt opp neste SAPU/SAImøte

7. Tur til Bergen for å møte ASA, samt den Antropologiske konferansen 25-26.

november



Vi ønsker å sende SAPUmedlemmer for å møte ASAkomiteen, samt å bli med på

konferansen. Dette skal postes om i Facebookgruppen. Det skal undersøkes om vi kan

søke om ekstra støtte til dette fra SIO.

8. Tatjana og SVSU, digital undervisning

SVSU ønsker å lage regler/quickfixes for digital undervisning (canvas, seminarer, zoom,

forelesninger). Dette skal hjelpe både elever og lærere ha bedre muligheter til å lykkes

med hybridundervisning. Noen trives med full digital- eller hybridundervisning,

spesielt med tanke på egen eller andres sykdom, samt uforutsette hendelser. Det er

derfor viktig at disse løsningene fungerer.

UIO ønsker å gå tilbake til fysisk oppmøte neste semester. SAI har bestemt at de kun

skal ha fysisk oppmøte neste semester, men det er blitt gitt veldig lite informasjon om

dette. Dette vil vi derfor ta opp med Kenneth neste møte.

Universitetsundervisning skal være tilgjengelig og funke, så vi i SAPU ønsker at IT må

være tilgjengelig på campus dette og neste semester, da vi allerede ser problemer

med dagens oppsett.



Hva tenker studentene selv? Tatjana lager en undersøkelse hun kan ta med til neste

SVSUmøte om dette.

9. Eventuelt

9.1. Elias ønsker å endre navn fra SoME til Sosiale medier koordinator

Godkjent uten innvendelser

9.2. Donere et av kontorbordene til Peace and Conflict

Godkjent uten innvendelser

07.10.2021

Visepresident og Sekretær

Malene Melbye


