
Universitetet i Oslo inngikk 18. november 2019 en samarbeidsavtale med seks høyskoler
om studentombudsordningen (Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Bjørknes Høyskole,
Kunsthøgskolen i Oslo, Lovisenberg diakonale høgskole, Norges musikkhøgskole, og
Politihøgskolen), en avtale som trådte i kraft 1. januar 2020. På bakgrunn av dette ble
studentombudskontoret utvidet med en fast stilling, og Pål Gustavsen ble ansatt som nytt
studentombud november 2019 med hovedansvar for disse nye utdanningsinstitusjonene. 
 
Studentombud Marianne Høva Rustberggaard er for tiden i foreldrepermisjon, og Pål
Gustavsen vikarierer i hennes stilling. I mars ble derfor Kaja Dischler Folmo ansatt 
som vikar for Gustavsen. Imidlertid avsluttet hun sitt vikariat i august, og da tok Anela
Ferati over vikariatet. Også førstekonsulent Mari Skogheim Møst gikk ut foreldrepermisjon,
og er ventet tilbake neste år. Ingvild Refsum tok i februar over hennes arbeidsoppgaver. 
 
Å si at våren 2020 har vært et annerledes semester er om noe en underdrivelse. I
forbindelse med covid-19-pandemien bestemte regjeringen seg i midten av mars for at
landets høgskoler og universiteter skulle holdes stengt, med de implikasjoner dette
medfulgte for vårt arbeid. Fra universitetet stengte 12. mars og frem til Universitetet ble
gjenåpnet 15. juni hadde vi ikke mulighet til å ha fysiske møter med studenter. Vi har vært
tilgjengelige på Skype, Teams og Zoom, men få studenter har benyttet seg av dette
tilbudet. At universitetet stengte medførte også redusert mulighet for informasjons- og
promoteringsarbeid, da vi ikke lenger kunne holde innlegg, foredrag, ha stands, etc. 
Nettverksmøte med våre norske studentombudskollegaer, skandinavisk nettverkssamling i
København, samt europeisk studentombudskonferanse i Athen, ble også avlyst. 

Fra 1. januar til 30. juni hadde vi 88 saker som gjaldt UiO. Dette er en liten nedgang fra
de siste to årene. Vi har gjort oss noen tanker på hva denne nedgangen skyldes, men vi
skal ikke bruke tid og plass på å lufte disse her. Vi har konferert med andre studentombud
i Norge, og det er ikke bare ved UiO at antallet henvendelser i denne perioden har sunket.
Vi har for øvrig også hatt en rekke henvendelser (144) fra primært utenlandske studenter
som ønsker studieinformasjon, som vi henviser til Knutepunktet.
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