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HILSEN FRA FADDERKOORDINATOR
Velkommen til studentlivet!

Dette heftet er ment som en introduksjon og hjelp til deg. Det er 
generelt mye nyttig informasjon om Kjemisk institutt, men også 
ellers om Universitetet i Oslo, SiO og liknende.

For noen av dere er dette en helt ny hverdag og alt er 
annerledes, mens andre har prøvd ut litt forskjellig. Uansett kan 
dette heftet være kjent å ha. Å finne fram kan i og for seg være 
vanskelig. Kjemisk instiutt, og ikke minst Blindern, er stort. Da 
hjelper det ikke at Kjemibygninga er kjent for sin labyrint av 
korridorer, men det tar ikke lang tid før du kan alle snarveiene 
her. Tro meg, jeg gikk meg vill og endte opp i feil etasje en gang.  
Du må bare gi det litt tid.

Her på Kjemisk er vi så heldige å ha et eget studentområde. Her 
henger nye og "gamle" studenter når de trenger et avbrekk. Det 
finnes lesesaler, et kjøkkenområde og datarom. I tillegg får 
man gratis kaffe og te, hva mer trenger man? En ting er sikkert, 
bruker du studentområdet vil du bli kjent med dine 
medstudenter.

I tida som har vært har hverdagen vært prega av koronaviruset. 
Det kommer dere nok desverre til å merke også i 
studiestartuka, men vi har laga en god plan og vi håper at dere 
kommer til å ha ei super uke uansett. Uten alle de flinke 
fadderne og faddersjefene hadde dette ikke vært mulig. På 
vegne av alle fadderne og faddersjefene ønsker jeg dere masse 
lykke til med studiene, dette kommer til å gå kjempefint!

Casper Skautvedt
Fadderkoordinator
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For nøyaktig 47 år siden kom jeg til Oslo for å studere—uten hybel, 
uten venner og med nokså vage ideer om hva studentlivet ville by 
på. Det tok heldigvis ikke lang tid før jeg fant meg godt til rette på 
Blindern, både faglig og sosialt. Jeg fikk raskt et trivelig sted å bo og 
mange nye venner, noen for livet. Jeg håper du vil oppleve det 
samme. Vi forsøker å tilrettelegge studiene så godt som mulig, og 
hjelpe deg på vei, men du må selv ta ansvar for egen hverdag. Vær 
aktiv, les, spør og ta kontakt med lærere og medstudenter. Da blir 
studenttilværelsen lettere. Universitetet gir fantastiske muligheter 
for å få spennende og nyttig lærdom, men er krevende, så bruk tida 
godt.

Det er knapt noe annet naturvitenskapelig fag som har bidratt så 
mye til å øke menneskers livskvalitet og levestandard. Bare i 
tidsrommet 1920 – 1990 økte forventet levealder i den vestlige 
verden med mer enn 50%. Svært mye av dette skyldtes oppdagelser 
gjort av kjemikere og tilgjengelighet av kjemiske produkter og 
prosesser:

Antibiotika har redusert dødeligheten av infeksjoner. Det har blitt 
mulig å behandle og kontrollere mange kreftformer med cytostatika. 
Effektiv vannbehandling har eliminert sykdommer som kolera og 
dysenteri. 

VELKOMSTHILSEN FRA 
INSTITUTTLEDER!

Det sies at alt er kjemi. Med det menes at kjemi er en metode til å 
forstå den materielle verden vi lever i. Du vil imidlertid oppleve at 
det tar tid å komme til en slik forståelse, kanskje tre år, så vær 
tålmodig og arbeid grundig. Når kjemien så tilslutt stemmer, er det 
en lærdom du vil ha med deg resten av livet. Det er umulig å vite hva 
nettopp du vil gjøre om fem eller ti år og hva slags jobb du vil få, men 
grunnlagetskaffer du deg her. Kjemiutdannelsen er ikke bare en 
fagutdannelse, den lærer deg også problemløsning, analytisk 
tenkning og håndtering av komplekse systemer og faget åpner mange 
yrkesmuligheter—for gode og viktige stillinger i industri, ved 
forskningsinstitutter og i offentlig virksomhet, i inn- og utland.
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Kunstgjødsel har forbedret matproduksjonen radikalt. Matbehandling 
og kjølemedier har gitt langt sikrere næringsmidler. Og polymer- og 
materialkjemien har revolusjonert industriell produksjon.

Men mange kjemiske produkter og prosesser belaster miljø og klima. 
Ingen er bedre rustet til å løse disse problemene enn nettopp 
naturvitere som oss. Det er kjemikere som analyserer luft, vann og 
jord for miljøgifter, finner opp nye og sikrere produkter og prosesser, 
og som viser veien til grønt skifte og sirkulærøkonomi. Det er også 
kjemikere som finner opp mer bærekraftige måter til å omdanne 
energi (f.eks. solceller, batterier og hydrogenteknologi).

Pass på å bruke tid til annet enn faget og engasjer deg sosialt, både 
privat og i de mange studentorganisasjonene som finnes her. Nå 
kastes du ut på dypt vann etter en forhåpentligvis beskyttet tilværelse 
på videregående skole. Her, som i resten av samfunnet, er du avhengig 
av andre mennesker for å lykkes.

Du kommer til universitetet midt i en vanskelig tid, da vi må passe 
ekstra godt på hverandre. Også ved universitetet må vi overholde 
kravene om avstand, passe på å vaske hendene ofte og holde oss borte 
når vi er ruskete i halsen. Husk at smittvernsreglene bare er en 
konkret måte å ta hensyn til andre. Fra vår side vil vi sørge for at 
undervisningen skjer i betryggende rammer. Vi satser likevel på å 
gjennomføre høstsemesteret på mest mulig normalt vis.

Lykke til, og velkommen til Kjemisk institutt!

Einar Uggerud 
Instituttleder
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STUDENTOMRÅDET
På studentområdet har vi datarom, tekjøkken, grupperom, en åpen 
lesesal og faste lesesalsplasser. I tillegg finner vi kontora til 
studentforeningene Proton og Menageriet her. Kjemisk Fagutvalg 
(KFU) har også kontor her. KFU har hovedansvar for å drifte 
studentområdet sammen med Proton og Menageriet.
Studentområdet er noe for seg sjøl. Det finnes andre steder der 
studentene får boltre seg ‘som de vil’,  men studentområdet på Kjemisk 
er det eneste stedet som studentene drifter sjøl. Ingen av de andre 
stedene har et så velutrusta kjøkken, eller så mange lesesalsplasser 
som tildeles som faste plasser til studentene. Dette er vi stolte av!

Det er i utgangspunktet kjemi- og MENA-studenter som bruker 
studentområdet, men alle velkomne, og ingen spørsmål er dumme. De 
aller fleste vil mer enn gjerne slå av en prat. Om du lurer på noe får du 
enten svar på spørsmålet, eller hjelp til å finne ut hvem det er lurt å 
spørre. De andre studentene på området er en faglig ressurs – bruk 
dem! Dessuten blir de nok veldig glade for å få en pause fra det de 
holder på med.

Studentområdet har det meste. På sosialrommet har vi det meste av 
praktiske kjøkkenapparater som alle kan bruke. Dette er et ypperlig 
pauserom som brukes til pauserom, kortspill og ikke-faglige 
diskusjoner. Her kan du ha dine egne matvarer, sia vi har hyller til 
tørrvarer og kjøleskap. I tillegg finnes et datarom hvor vi også har 
tavler, et mini-bibliotek og skriver. Det finnes også et stort 
grupperom med tavle og bokskap.

Alle som har ett eller flere kjemiemner kan søke om fast 
lesesalsplass på Studentområdet. Søknaden leveres til KFU, 
gjennom et nettskjema. 

Gjennom Studiestartuka vil dere flere ganger høre at sosialt samvær er 
en viktig faktor for å gjøre det bra som student. På sosialområdet 
kombineres sosialt samvær og studering gjennom samarbeid. Å bli 
involvert i studentmiljøet på Kjemisk institutt er på ingen måte en 
forutsetning for å gjøre det bra, men det er som regel lettere og 
morsommere å jobbe med fag om du kan gjøre det sammen med noen.
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Kjemisk Fagutvalg (KFU) er studentenes stemme overfor Kjemisk 
institutt og ivaretar studentenes interesser. Representantene sitter i 
ulike styrer og utvalg, blant annet instituttstyret og studie- og 
undervisningsutvalget. I tillegg er det en representant i Matematisk-
naturvitenskapelig studentutvalg, som er som et fagutvalg for hele 
MN-fakultetet. Det er også jevnlig kontakt og møter med 
administrasjonen igjennom semesteret.

Fagutvalget har også andre oppgaver. De har ansvar for 
studentområdet, hvor lesesalplasser deles ut og å ordne med bokskapa. 
De arrangerer også presentasjoner med forskningsgruppene på 
instituttet. Dette for å få et innblikk i mulighetene man har som 
student på Kjemisk institutt. I tillegg selges labfrakker, arrangeres 
vaffeldager, holdes eksamensverksted. 

KFU håndterer også eventuelle problemer studenter har med 
undervisning, lab eller andre deler av studiehverdagen. Så gå dit om 
det skulle være noe! Bank på rom V190, send en e-post, en melding på 
Facebook eller snakk direkte med en av representantene. Det holdes 
møter omtrent hver andre uke, og møtene er åpne for alle. Hold deg 
oppdatert på Facebooksida deres “KFU - Kjemisk Fagutvalg” og på 
nettsida. 

Interessert i å bli med i KFU? Da kan du stille til valg på allmøtet, som 
er KFUs øverste organ. Et medlem velges for ett år av gangen på våren, 
med supplering på høsten. KFU består av 6-10 medlemmer. Å ha et 
verv som studentrepresentant er gøy og gir uvurderlig erfaring, samt 
muligheten til å komme i kontakt med både ansatte og studenter ved  
instituttet. Kjemisk Fagutvalg er en viktig del av studentenes hverdag 
på instituttet, og det trengs engasjerte studenter 
hvert semester, så bli med!

KJEMISK FAGUTVALG
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KJEMIFORENINGEN PROTON
Proton er kjemistudentenes sosialforening. De arrangerer fester 
og mindre arrangementer i ukedagene. I tillegg holdes et par 
større, tradisjonsrike arrangementer. I Proton er alle velkomne! 
Uansett hvilket program du går på.

I løpet av høstsemesteret kan du forvente
- Grillfest i studiestartuka, der nye studenter ønskes hjertelig 
velkommen.

- Julebord.

- Spillkveld.
I løpet av vårsemesteret kan du forvente

 - Tørriscurling. Her kan alle som vil prøve seg. Hvor du kan vinne 
den gyldne dobørste eller den forsølva tannbørste.

- Spillkveld.

- Sommerfest.

I tillegg blir det nok en fest eller to, og ei utflukt her og der. Proton 
har også et stort utvalg brettspill, som vi gjerne låner ut til 
studentene.
Har du lyst til å bidra til et enda bedre studentmiljø blant studentene? 
Som styremedlem i Proton har du en 
ypperlig mulighet til å gjøre det! 
Det er allmøte på begynnelsen av hvert 
semester. Her fortelles hva som har blitt 
gjort i løpet av forrige semester. I tillegg 
skal et nytt styre velges. Til slutt serveres
pizza til alle oppmøtte.

Proton holder til på rom V188 på 
studentområdet på Kjemisk institutt. De 
er også på Facebook.
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MENAGERIET
Menageriet er linjeforeninga til studiet Materialvitenskap for energi- 
og nanoteknologi (MENA) ved UiO. Deres oppgave er å gi sine 
medlemmer faglig og sosialt påfyll i hverdagen, enten de er MENA-
student eller tilhører andre studier! Man må ikke studere MENA for å  
være medlem i Menageriet. Som medlem får man lov til å dukke opp i 
styremøter, får stemmerett ved generalforsamlingen, men viktigst av 
alt: delta på arrangementa deres.

Sosiale arrangementer som holdes hvert semester inkluderer hyttetur, 
sommerfest/julebord, jentekveld og mye annet. Det holdes også 
arrangementer sammen med andre linjeforeninger. Hvert semester 
holdes også en prestisjetung beerpongturnering. Av faglige 
arrangementer holdes Prof. Teaching Excellence, eksamensverksted og 
annet. Sammen med Proton har Menageriet ansvar for lokalet 
Alkymisten, som er perfekt for alle slags arrangementer.

Menageriet driver med mye forskjellig ved sida av å ha sosiale og 
faglige arrangementer. De brygger sitt eget øl. Det blir utført under 
Bryggmesterens ledelse, og alle kan være med på å brygge øl. Om man 
ønsker å lære om ølbrygging og prøve seg på å brygge sjøl kan man 
snakke med Bryggmesteren deres. Brygget deres serveres på ulike 
arrangementer som julebord og sommerfest, men også 
på Bryggkveld. Om du vil 
brygge på egenhånd kan utstyr til
brygging lånes av dem.

For å lære mer om Menageriet og 
se hva de driver med, eller 
kanskje bli medlem, så kan du 
finne de på Facebook og insta-
gram, samt nettsida deres: 
www.foreninger.uio.no/
menageriet/. 
De holder til på V194.
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ADMINISTRASJONEN

Administrasjonen ved 
Kjemisk institutt kan gi 
deg som student svar på 
generelle spørsmål knyt-
tet til studier i kjemi 
(studiekonsulentene), 
generelle spørsmål om 
HMS og gi råd og 
veiledning til deg som er 
ny ved instituttet. 

Administrasjonen er like 
ved hovedingangen i første 
etasje (VU 10 – VU24).

Teknisk sjef 
(Bjørn Helland-Hansen) 
er ansvarlig for rom til 
studentene, både 
lesesalsplasser og sosiale 
oppholdsrom. Han kan 
også kontaktes vedrørende 
IT-spørsmål.

Kjemisk Fagutvalg har jevnlige møter med Kontorsjef (Line 
Altern Halvorsen Valbø), undervisningsleder (Steven Ray 
Haakon Wilson) og studiekonsulentene. I disse møtene følges 
praktiske spørsmål opp og det diskuteres faglige utfordringer, 
blant annet knytta til undervisning og rekruttering av nye 
studenter. Kontorsjefen har åpen dør og studenter er velkomne 
innom dersom det er noen spørsmål eller du lurer på hvordan 
ting fungerer på Kjemisk institutt.

I denne gangen sitter også instituttleder (Einar Uggerud).

Ekspedisjonen
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FINN FRAM PÅ BLINDERN

Forelesningssteder for første semester er merka med gul 
stjerne. Det kan hende du har gruppetimer i andre bygg i 
tillegg. 
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Kjemibygningen

Sophus Lies auditorium

Fysikkbygningen
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HJELP?
Det finnes mye rart man kan lure på som student, og det er ikke 
alltid lett å vite hvem man skal spørre. Her er noen tips, men 
husk at du alltid kan spørre medstudentene dine eller ansatte ved 
UiO eller SiO om de vet hvor du skal henvende deg.

KJEMISK FAGUTVALG
Kjemisk fagutvalgs ansvarsområder ligger på Kjemisk institutt. 
Om du vil ha bokskap, lesesalplass, har noe å si om 
studentområdet, om emner som begynner med KJM eller 
MENA, eller om hvordan ting fungerer på Kjemisk institutt, kan 
du prate med KFU. De er pliktige til å holde deg anonym, om du 
ønsker det, dersom saken tas videre til emneansvarlig og/eller 
instituttet.
MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIG STUDENTUTVALG 
Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalgs (MNSU) 
ansvarsområder ligger på fakultetsnivå. De har ansvar for 
bokskapa i Vilhelm Bjerknes’ hus (VB, Realfagsbiblioteket). De har 
kontor i fløya til høyre i VB bak MN-studieinfo i 1. etasje.
STUDENTPARLAMENTET
Studentparlamentet ved UiO (SP) er studentenes interesse-
organisasjon på universitetsnivå. De fronter studentenes sak 
overfor universitetsledelsen. Om du er interessert i 
studentpolitikk, eller om du har en sak som du synes SP bør 
diskutere, kan du besøke dem i sveitserhuset Villa Eika, rett 
foran Georg Sverdrups hus (HumSam-biblioteket).

VELFERDSTINGET
Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) er en 
interesseorganisasjon som fronter studentenes interesser i 
velferdssaker (boliger, mat, kollektivtransport osv.) og er 
kontrollorgan for SiO. Dersom du er interessert i 
studentpolitikk, eller dersom du har forslag til hvordan SiO kan 
bli bedre, eller om velferdstilbud som alle studenter i Oslo kan 
ha bruk for, kan du besøke dem på Villa Eika.
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STUDIEKONSULENTENE PÅ KJEMISK INSTITUTT
Lurer du på noe om studieplanen din, StudentWeb, valg av 
emner, deltidsstudier, utveksling eller liknende? 
Studiekonsulentene ved instituttet kan svare på det du lurer på 
og hjelpe deg med å løse problemer du måtte ha. De sitter i 
gangen ved ekspedisjonen.
STUDENTOMBUDET
Studentombudet er en uavhengig bistandsperson som kan hjelpe 
studenter med problemer de kan støte på som studenter. 
Studentombudet hjelper studenter å navigere systemet på UiO, 
informerer om hvilke rettigheter man har som student og hvilke 
muligheter man har. Om du har vært mye syk et semester, skal 
sende en søknad til universitetet, vil klage på karakter, vil melde 
fra om kritikkverdige forhold eller lurer på noe om dine plikter 
eller rettigheter som student, kan det være lurt å oppsøke 
studentombudet. Les mer her: www.uio.no/om/organisasjon/
studentombud/
MN-STUDIEINFO
Hos MN-studieinfo kan du få svar på spørsmål du har om å 
studere på MN, hjelp med godkjenning av ekstern utdanning, 
utveksling, karakterutskrift, levering av søknader og mer. Du 
finner dem på VB. Les mer her: www.mn.uio.no/studier/
kontakt/mn-studieinfo.html 
FORVEI
ForVei er et samtaletilbud for studenter. Med ForVei kan du 
prate om både studierelaterte og personlige ting. Alt fra 
usikkerhet om framtida, ensomhet, at studiehverdagen kan være 
vanskelig, kjærlighetssorg, et vanskelig valg du må ta - ingenting 
er for dumt å prate med ForVei om. Det trenger ikke å være noe 
‘galt’ for å prate med ForVei. Les mer om ForVei på side 21 i 
dette heftet, eller her: www.mn.uio.no/studier/forvei/ 
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KARRIERESENTERET
Lurer du på hva du skal bli når du er ferdig å studere? 
Karrieresenteret tilbyr karriereveiledning og vil gjerne prate med 
deg, uansett hvor du er i studieløpet. Hos Karrieresenteret kan du 
få hjelp til å sjekke CV og søknader, i tillegg til at de har flere kurs 
som kan hjelpe deg på veien ut i jobb, enten det er deltidsjobb 
ved sida av studier eller jobb etter universitetet. Les mer her: 
www.uio.no/studier/karriere/

SiO HELSE OG SiO RÅDGIVNING
Trenger du ny fastlege, eller noen å prate med, eller vil du ha 
psykologhjelp? 
SiO Helse tilbyr fastlegetjenester, psykolog- og psykiaterhjelp. 
SiO Rådgivning har rådgivere. En inntaksperson hjelper deg å 
finne ut av hvem du bør prate med, så du slipper å vite det selv. 
Les mer om SiO Helse og SiO Rådgivning på side 22 i dette 
heftet, eller på www.sio.no.
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SiO
Studentsamskipnaden SiO (SiO) står 
for studentspesifikke velferdstilbud. 
Studentene har direkte 
påvirkningskraft på samskipnaden 
gjennom Velferdstinget (VT). SiO 
drifter en rekke velferdstilbud retta 
mot studentene i Oslo. Det er i 
tillegg SiO-senteret på Blindern som 
lager studentkort til UiO-studenter. 
Vil du ha oversikt over alle SiOs 
tjenester? Bruk hjemmesidene deres  
(www.sio.no/) eller "Mitt SiO"-
appen.

Sentrale SiO-tjenester er SiO Bolig, SiO Mat og drikke, SiO 
Helse, SiO Rådgivning, og SiO Athletica. 

SiO BOLIG
Gjennom SiO Bolig tilbyr SiO studentboliger i varierende 
prisklasser. Leia varierer mellom de forskjellige boligklyngene; 
det samme gjør standarden. SiO bolig har et enkelt 
søknadssystem: du søker bolig på nett ved å sette opp ei 
prioritert liste over hvilke boliger du kunne tenke deg. Etter 
hvert som søknaden din blir behandla, får du tilbud om en bolig 
om det er noen ledige. 

Det lurt å takke ja til boligen du blir tildelt, sjøl om det ikke er en 
du har veldig lyst på. SiO tilbyr nemlig internflytting. Det vil si at 
du kan be om å flytte til et annet sted du heller vil bo. Da vil du 
bli prioritert over andre søkere, fordi det har ikke noe å si for 
SiOs kapasitet hvor du bor hen når du først bor hos SiO!

Lurer du på hvordan det er å bo i de forskjellige 
studentbyene eller -husa? Spør medstudentene dine!
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SiO MAT OG DRIKKE
SiO drifter mange kantiner, restauranter og bakerier på de 
forskjellige utdanningsinstituasjoner i Oslo og omegn. De 
viktigste for deg er nok de som ligger på Blindern og 
Forskningsparken. Av disse er Frederikke, Helga spiseri, SV-
kaféen og Fysikkantina. Frederikke er størst, Helga spiseri er 
nærmere og har middagsmat, SV-kaféen har ofte bedre 
middagsmat enn de andre stedene, og Fysikkantina er desidert 
nærmest. Du kan bruke Mitt SiO-appen til å finne dagens 
middag på alle SiO-spisesteder. SiO har også klippekort på 
middag, salat og kaffe.

SiO HELSE/RÅDGIVNING
Du kan bytte fastlege til en av SiOs leger. SiO-legene holder til på 
ulike steder i Oslo, inkudert Blindern, og har spesiell 
kompetanse på studenthelse. Dessuten har du med fastlege hos 
SiO mulighet for å få refundert mer av pengene du bruker på 
legetimer. SiO har også en psykisk helsetjeneste. Her har de både 
rådgivere, psykologer og psykiatere. Du får hjelp av en 
inntaksperson til å finne ut hva slags hjelp du trenger, slik at du 
slipper å vite det sjøl. SiO-fastlegen din kan også henvise deg til 
psykisk helsehjelp hos SiO.

SiO har også en tannhelsetjeneste til rabatterte priser. I tillegg 
kan du melde deg som pasient hos Tannlegehøyskolen i august 
og januar, også her til rabatterte priser. Hos Tannlegehøyskolen 
er timene på dagtid, og tar ofte litt lengre tid, fordi 
tannlegestudenter som nærmer seg ferdigutdanna skal 
observere og assistere.
SiO ATHLETICA
Du finner SiO Athletica-sentre over hele Oslo. De som er 
nærmest Kjemisk institutt er Athletica Blindern og Domus 
Athletica. SiO Athletica har månedspris på under 200,-, ingen 
bindingstid og oppsigelsestid på en måned. De tilbyr et stort 
utvalg gruppetimer, tilgang til mange forskjellige 
treningsapparater, svømmehall, badstuer og mye mer. Det 
kreves som regel medlemskap i SiO Athletica for å delta på et av 
Oslostudentenes idrettsklubb (OSI) sine kurs.
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ForVei
ForVei står for forberedende veiledning og er et tilbud for 
studenter ved MN-fakultetet. Linda og Ilan, som jobber i ForVei, 
tilbyr samtaler til alle studenter i andre semester av studiene, 
men man kan booke tid selv når som helst også. På samtalen 
snakker de med studentene om hvordan de har det generelt og 
hvordan de trives på studiet og på UiO. De jobber ut ifra at alle 
skal føle seg møtt, sett, hørt, respektert og likt. For å bestille time 
hos Linda eller Ilan kan du enten booke tid i kalenderen deres på 
nett (www.mn.uio.no/studier/forvei/) eller gå innom kontora 
deres i Fysikkbygningen.

Linda og Ilan kan mye om overgangen til livet som student og 
studieteknikk, og de har som mål at studentene skal trives på 
UiO og mestre studiesituasjonen.
I tillegg til å veilede studenter, jobber de mye med studiestart og 
mottak av nye studenter, deriblant programseminaret alle 
studieprogrammene ved MN-fakultetet drar på et par uker etter 
studiestart. I år vil dette bli i august for noen og på nyåret for de 
fleste.
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