FØRSTE HALVÅR 2017
I rapporteringsperioden 1.1.2017 til og med 30.6.2017 kom det inn
87 henvendelser. Det har kommet henvendelser fra alle fakultet.
Flest henvendelser er kommet fra det humanistiske fakultet og det
samfunnsvitenskapelig fakultet, med henholdsvis 17 og 16.
Henvendelsene har fordelt seg slik per måned:
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NYTT STUDENTOMBUD

Marianne Høva Rustberggard
gikk ut i ett års permisjon.
1. februar ble Marit Elizabeth
Sand Solvik ansatt som
vikar. Marit er can. jur.
fra UiO, og har lang
erfaring fra offentlig
forvaltning.
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Juni

Første halvår var hektisk som en naturlig følge av oppstartsfase
for vikar Solvik, i tillegg til en jevn pågang av studenthenvendelser
med store variasjoner.
- I mai hadde vi møte med de nye studentombudene ved
Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og Høgskulen på Vestlandet
(HVL).
- I juni deltok studentombudet på et møte i
Kunnskapsdepartementet der temaet var vurderingsformer, sensur
og klage.
- I slutten av juni deltok vi på den årlige konferansen til European
Network of Ombudsmen in Higher Education (ENOHE) i
Strasbourg. Årets konferanse var en god plattform for
erfaringsutveksling og diskusjon av studentombudets rolle og
utvikling i universitets- og høyskolesektoren internasjonalt.
STUDENTOMBUDSORDNINGEN ØKER I OMFANG

I år innehar vi
sekretariatfunksjonen for
European Network of
Ombudsmen in Higher
Education (ENOHE)

KONTAKT

studentombud@uio.no
22 85 74 48 / 452 98 992

I perioden er det ansatt to nye studentombud i Norge, ett ved
Høgskulen på Vestlandet (HVL), og ett på Universitetet i Agder(UiA).
Det ble også vedtatt å ansette studentombud ved Høgskolen i
Sør-øst Norge (HSN) og Norges tekniske-naturvitenskapelige
Universitetet (NTNU). En positiv utvikling, da vi opplever at det for
mange studenter har vært avgjørende å ha et ombud å snakke med,
eller få hjelp hos.
Norsk studentorganisasjon (NSO) jobber for at ordningen med
studentombud skal bli lovpålagt hos alle høyere
utdanningsinstitusjoner. Saken kom opp for Stortinget i juni, og ved
avstemningen var forslaget bare to stemmer fra å bli vedtatt.
NSO jobber fortsatt aktivt for lovfesting.

