
Referat fra møte med Studentråd for fakultet for helse- og 

sosialvitskap 
 

Tilstede:  
Randi Skår, Mildrid Haugland, Olivia Hjertø, Arja Slåtten, Karianne Fiske, Kristen Anthonisen, Martha 

Rosland, Marit Ubbe (referent) 

Dato og sted:  
Onsdag 18. april, campus Bergen, Kronstad 

 

 

Dekan Randi Skår orienterte om ny organisering av fakultet for helse- og sosialvitskap. Informasjon 

om fagseksjonsledere ligger tilgjengelig på HVLs nettsider. Nettsidene oppdateres kontinuerlig. 

 

Organisering av studentråd  

Studentene fremmet ønske om at det gjennomføres et skypemøte med medlemmene av de ulike 

rådene før sommeren. Møtet må koordineres mot eksamenstidspunkt.  

Studentene foreslår at det fra høsten av gjennomføres et skypemøte i måneden, og et fysisk møte 

per semester. Studentråd for fakultetet får 2 representanter fra hver campus. 

Prodekan for utdanning gjennomfører møte med studentråd på den enkelte campus, dekan 

gjennomfører møter med studentrådet for fakultetet.  

 

Studentene la frem sine saker:  

Sak 1/18 Fellesuker 

Fellesukene på 1. året er timeplanlagt i høstferieuken, uke 41. Det er vanskelig for studenter med 

barn å gjennomføre obligatorisk undervisning i skolens høstferie. Går det an å se på løsninger for å 

flytte denne undervisningen? 

 

Sak 2/18 Like rammer for bacheloroppgaven 
Det er ulikt hvor mye tid som er satt av til å jobbe med bacheloroppgaven på de forskjellige 

studieprogrammene selv om emnene er på 15 sp. Det er ønskelig at det settes av like mye og 

sammenhengende tid til bacheloroppgaven på de ulike utdanningene. Det må være likhet i antall 

studiepoeng og arbeidstid.  

 

Sak 3/18 Klage på foreleser  
Det ble høsten 2017 sent klage på foreleser til institutt for sykepleiefag. Studentene som sendte 

klagen har fortsatt ikke fått svar. Mildrid Haugland: Det jobbes med saken på instituttet.  

 

Sak 4/18 Ekstra veiledningstid ved endring av veileder 
Endring av emneansvarlig på bacheloroppgaven på sykepleie har medført at flere studenter har fått 

ny veileder på bacheloroppgaven i sykepleie. Tidligere emneansvarlig veiledet flere oppgaver. Disse 



oppgavene får nå nye veiledere. Studentene er gitt et gitt tall timer til veiledning og timetallet er ikke 

økt, selv om det tar tid å oppdatere ny veileder på oppgave. Innlevering er i mai. Kan det lages en 

ordning slik at studentene er sikret progresjon i veiledning? F.eks at veileder følger studentene til de 

har levert? Eventuelt at studenter får 1-2 timer ekstra ved bytte av veileder. 

 

Sak 5/18 K2 
Hvem skal ha kontorplass i K2? Studentene ønsker at administrasjonen skal plasseres i landskap, 

mens cellekontor forbeholdes vitenskapelig ansatte. For studentene er det viktig at det er lett å finne 

foreleser og at det er mulig å gjennomføre en fortrolig samtale på forelesers kontor. Kan studentene 

få mulighet til å spille inn til høring? Prosessen er underveis og frist for høring er 25 mai. K2 brosjyre 

+ lenke til nettside/3D sak vil bli sendt ut.  

 

Sak 6/18 Praksis ergoterapi 
Flere studenter har meldt om dårlige opplevelser i praksis på ergoterapi: Praksisveileder har brutt 

taushetsplikt, praksissted har avist kvinnelig student og bedt om mannlig student, uten at dette er 

begrunnet, veiledere som ikke er ergoterapeuter og studenter som får beskjed om at de må fullføre 

praksis selv om denne er dårlig. Klagesak om taushetsplikt må sendes fagseksjonsleder Margaret 

Søvik. Behandles eventuelt i klagenemda.  

 

Sak 7/18 Timeplan  
Det er vanskelig å ha oversikt over undervisning fordi det brukes mange ulike løsninger for 

kommunikasjon av timeplaner. Det er også mye endringer i timeplanene. Selv om det legges ut 

meldinger om endringer på itslearning, er det vanskelig å få med seg alle endringene. Hvilke regler 

gjelder for publisering av timeplan? Kan hele timeplanen legges i timeedit? Kan det brukes ett 

system? 

Onsdager 14-16 er demokratitid og skal være undervisningsfri. Dette må tas opp med fagmiljø på 

nytt. Det legges fortsatt undervisning til dette tidspunktet. Kan studenter nekte å møte til 

obligatorisk undervisning lagt i demokratitiden? Kan det legges inn en sperre i timeedit? Teknisk 

løsning for dette finnes per i dag ifølge Mildrid Haugland. 

Mye undervisning settes opp som obligatorisk undervisning selv om studentene kan lese seg opp på 

tema selv. 

 

Sakene som ble tatt opp i møtet vil bli videreformidlet og fulgt opp i fakultetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


