Lokallagsrapport Universitetet i
Oslo
Etter landsmøtet 2017 reiste UiOrepresentantene tilbake til byen, motiverte og
klare for å jobbe aktivt med arbeidsprogrammet
som ble vedtatt under landsmøtet 2017. Under
landsmøtet ble lokallagslederen vår, Kristine,
valgt inn i arbeidsutvalget, hvor hun videre
fremover skal jobbe aktivt i vestlandsregionen.
Styremøte og suppleringsvalg 9.mai.
Vel hjemme og godt restituert fra landsmøtet
holdt vi nytt styremøte 9. mai 2017. Under styremøtet stod det suppleringsvalg, resolusjon om
mentorordningen på UiO, evaluering av fagdagen og oppretting av e-postadresse på dagsordenen.
Under suppleringsvalget fikk vi ett nytt medlem i styret.
I nye verv tiltrådte Iril Myrvang Gjørv som landsstyrerepresentant- vara, Katharina Dimmen
Kristoffersen som landsstyrerepresentant og Anne Eva Beck som lokallagsleder.
Etter landsmøtet opprettet vi egen epostadresse for pedagogstudentene på UiO pedstuduio@gmail.com
Lokaler og oppbevaring
Etter møtet gikk vi raskt i gang med å kontakte fakultetet, institutt for lærerutdanninger og
skoleforskning, student utvalget og SiO foreninger slik at vi fikk lagringsplass til både de nye og gamle
vervepakkene våre. Etter langt om lenge, og mye fram og tilbake har vi mest sannsynlig kommet fram
til en levedyktig løsning på dette i samarbeid med studentutvalget ved det utdanningsvitenskapelige
fakultetet.
Informering om skikkethet
Gjennom det foregående året har vi som studenter på UiO opplevd at mange ikke vet hva skikkethet
er og hvem de evt. skal henvende seg til dersom de føler det nødvendig. I slutten av mai sendte vi inn
en mail til ILS og fakultetet med en forespørsel om informeringen om skikkethet måtte få en større
plass i forelesningene ved studie – og praksisstart og at denne informeringen skulle bli enda
tydeligere.
Videre har vi planlagt et nytt styremøte 2. juni for å snakke om kommende høst og verving da.
Senere samme dag går turen videre til Ila-park for å ha sommeravslutning med HiOA. Med mange
nye innspill og ideer ser vi fram til høsten og oppstartshelgen.

