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Gratis øl!
I år er det kommunevalg. Vent - før du lukker avisen i akutt kjedsomhet, fordi du som student tilhører en av de gruppene som stemmer minst - gi oss to minutter. I høst kan du bruke den stemmen du
er velsignet med og gjøre en liten innsats for Oslo som studentby.
For la oss være ærlig, vi legger godviljen til når vi kaller den nettopp
det.
Vi har verken et fungerende studenthus som Samfundet i Trondheim, eller en kjeller der alle de absurd mange studentkorene i Bergen har sitt eget rom, som på Norges Handelshøyskole. Vi har kun
studentboliger til drøyt 13 prosent av studentene i byen, og et rimelig
kostbart privat boligmarked som håver inn på det.
I tillegg til tingene vi ikke har, har vi også ting å miste. Vi vet
ikke med dere, men vi har ikke glemt den nye konverteringsordningen som straffer studenter som ombestemmer seg, ført i pennen av
studentenes egen statsråd: Iselin Nybø. Vi ser heller ikke med store
øyne på den kommende vurderingen av opptakssystemet, som du
kan lese om på side 14. Skal den voksne studenten måtte bøte med
livet i løpet av denne regjeringens periode på tinget? Hvem skal så
gi råd til alle nittenåringene som tryner på elsparkesykkel midt i
sentrum, fordi den nye saluttordningen tvinger dem vekk fra campus på jakt etter mer øl? Les og gjør deg opp en mening om det på
side 10.
I løpet av sommeren har debatten rast om det nye, omstridte
Honours-programmet på UiO. De «flinkeste» og «mest motiverte»
studentene skal få ekstra veiledning og det ryktes til og med om et
eget hjørne i biblioteket. Den amerikanske rektoren på Oslomet,
Curt Rice, synes det er rart at eliteprogrammet har fått så mye kritikk: – Tanken på at vi ikke har et klassesamfunn er naivt, sier han
på side 9. Blir du provosert? Får du lyst til å søke? Og viktigere: Får
du lyst til å stemme?
Det er nok av ting å ta tak i. Kanskje er det i lokalvalget studentene får kjempet gjennom noen av de tingene som ikke ellers prioriteres av regjeringen. Det sørgelige skuet som er den 16, 3 prosents
oppslutningen i studentvalget på UiO, viser at det i hvert fall ikke
er der det skjer. Er dette året studentene går på barrikadene for å ta
ordet fra den eldre generasjonen som synes å styre jorda rolig ned
i avgrunnen?

Hvorfor må studenter stresse
med pugging når alt uansett
ligger ute på nettet?

Halshugg
puggeveldet
Kommentar
Mikkel Ihle Tande, debattredaktør i
Universitas

H

vor mange ganger opplever dagens nordmenn
å ikke ha tilgang
på internett? Eksamen er
den eneste situasjonen jeg
kommer på. I dag må man
nærmest plasseres i isolat
for å ikke ha konstant nærkontakt med nettet. Uten
det er det nærmest umulig
å holde kontakt med venner, betale på butikken eller finne svaret på når den
amerikanske revolusjonen
fant sted. Sannheten er at
vi er hjelpeløse uten vårt
kjære nett, og det er ingen vei tilbake. Derfor må
studenter få bruke internett, også på eksamen.

legen i ren matematisk kunnskap, muliggjort av
veksten til menneskets kollektive kunnskap. Internett har gjort det mulig å gjøre denne kunnskapen
tilgjengelig for absolutt alle, til enhver tid. Dette
gir uante muligheter til å finne kilder, sette dem
i sammenheng med gammel visdom og komme
opp med nye, banebrytende perspektiver. I stedet
tvinges studenter i dag til
å bruke mye tid på demotiverende pugging de siste
ukene før eksamen. Dette
arbeidet tror jeg påfører
studenter unødvendig stress
rett før eksamen, noe som
kan forverre resultatet.
I 2017 kunne The Economist melde at data, altså informasjon, hadde tatt over
for olje som verdens mest
verdifulle ressurs. Dette er
en utvikling vi bør benytte
oss av til å skape samme
Persone sen, vrwhfngvg
framgang i resten av vitenskapen og økonomien. Vi
har riktignok fått bedre biler siden 90-tallet, til og
med elektriske sparkesykler. Likevel, hvis framgangen i transport hadde vært på nivå med den innen
kommunikasjon og lagring av informasjon, hadde
vi kunnet teleportere oss til England og se Liverpool-United, for deretter å returnere til middag
med familien i Norge. Å se for seg et liv uten internett er vanskelig, særlig for de som har vokst opp

Sist gang jeg
var isolert fra
internett var som
barneskoleelev,
og jeg tviler på at
det noen gang vil
skje igjen

Dersom en gjennomsnittlig student ved det matema-

tisk-naturvitenskapelige fakultet ble sendt tilbake
til Isaac Newtons tid, ville han blitt ansett som et
matematisk geni. Ikke fordi han er smartere enn
Newton, langt i fra. Derimot ville han vært over-

Vi håper det.
Godt valg og godt nytt studentår!

Arkivaren

Universitas presiserer allerede
Følger du Karpe på instagram, eller? Fikk du med deg instastoryen om han Universitas-anmelderen som tok til tårene når det han
trodde var Chirag sin mor sang «Spis din syvende sans» på Øya?
Det var ikke moren, og anmelderen har fått sin fortjente avskjed på
grått papir. Neida. Han styrer selvfølgelig fremdeles nettsiden vår :).
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«Omlegging av dialektar og utleigeannonsar
merka «Ikke nordlending» - Oslo har ikkje
alltid verka velkommen for utkantstudentane.
Veterinærstudent Anna Monica Hansen har
oppdaga at mykje er annleis i Oslo enn i
Brønnøy, mellom anna er ho skuffa over den
urbane trekkspelkulturen». I 2006 ønsket
Universitas nyankomne bønder og en skuffet
musikant litt ekstra «velkømmen» til byen.
Universitas, nr. 18, 2006
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ILLUSTRASJON: ØYVIND HOVLAND

med det. Foreldrene våre måtte gå ned til et bibliotek, for å
finne svar på noe telefonen bruker ett minutt på å fortelle
oss i dag. Der måtte de lese bøker med faktakunnskap de
måtte huske helt til deres livs viktigste dag noen måneder
senere. At studenter må forberede seg på samme måte i dag,
vitner om et utdanningssystem som er tregt til å tilpasse seg
nye endringer.
Det siste året har jeg hatt en tre timers skoleeksamen med en

oppgave i tillegg, en seks timers skoleeksamen og én hjemmeeksamen som gikk over hele semesteret. Sistnevnte modell er etter min mening overlegen, fordi denne formen er
utrolig behagelig, sammenlignet med et gammeldags puggevelde, og dessuten mye mer relevant for arbeidslivet. Sist

Historiske skråblikk av
Jantra «the skråblikk» Hollum

gang jeg var isolert fra internett var som barneskoleelev, og
jeg tviler på at det noen gang vil skje igjen. Internett er ikke
bare en økonomisk nyttig ressurs, men også utrolig gøy å
bruke. Det betyr ikke at jeg som sosiologistudent vil kaste
Marx og Durkheim under bussen, for å la Youtubere forklare hvordan ting egentlig henger sammen. Det jeg derimot tror ville kommet alle til gode, er en overgang til en
hjemmeeksamensmodell med tillatelse til å bruke alle hjelpemidler. Selvsagt ville kravene vært annerledes i en situasjon der man kan samarbeide med andre, og der internetts
sluser står vidåpne. Dette er derimot normalen i resten av
livet.
En studie fra 1995, gjennomført av Karen Arnold ved
Boston College, viser at studenter med toppkarakterer

Øyeblikket

sjeldent er de som gjør det best senere i karrieren. Flere
andre studier peker på det samme: Den type studieteknikk
som skaper de beste karaktersnittene egner seg best for å
jobbe i et konformt system. Under en hjemmeeksamen blir
kravene til kreativitet, analytiske evner og originale perspektiver skjerpet. Dette er egenskapene vi trenger i møte
med verdens utfordringer, i motsetning til evnen til å huske
mest mulig av det vi tror vi allerede vet om verden. Internett er et unikt gjennombrudd for å forstå menneskelig
adferd. Google og Facebook bruker kunnskapen primært
til å tjene penger. La studenter bruke den til å lære mer enn
boklig lærdom, bruke denne på en mer effektiv og relevant
måte, og ikke minst ha det gøy, redusere stress og bruke sin
kreativitet – også under eksamen.

av Mah Cum Mah

TIPS OSS:
tips@univerisitas.no

UTTEGNERE:
Aleksander Naug
Synne Hellevang

DESKJOURNALIST:
Teresa Eltervåg Cissé

;););)
«Øl, sex i det blå, sauna- og kjellerliv. Blindern er full av skjulte skatter…
Lesesalsex er kanskje ikke like heldig, med strenge lesesalsregler,
sure bibliotekarer og enda surere medstudenter. Joda, Blindern er full
av tomme grupperom og trange ganger, steder hvor du tilsynelatende
ikke oppdages. Likevel, sjansen for at du møter en inngrodd professor,
er stor. Det ryktes at det beste skal være å snike seg ut på et tak».
Universitas har virkelig aldri spart på kruttet når det ønskes velkommen til studiestart. Årets velkomstbilag finner du i magasinet;)
Universitas nr18, 2007

KORREKTURSJEF:
Pernille Solheim

PLIKT: Minst en gang i året skjer det. Telefonen ringer, alle må hjem, høyet skal inn.

Universitas støttes av Velferdstinget,
som står uten redaksjonelt ansvar.
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DEN DRAMATISKE REKTORDUELLEN:

Kynisme, optimisme,
engasjement og Hillsong
Øyafestivalen er over, men frykt ikke - fadderuka er her for
å slite deg ut på nytt. Den nye rølpeuka byr på velkomstseremonier og rektortaler. Hvem imponerer mest?
Åpningsseremoni
tekst Gunhild Tveiten og Mylena Kifle
foto Odin Drønen og Henrik Follesø Egeland

Pampete, men fint
Solen steker på en dag det var meldt regn.
Et hav av studenter, musikere og akademikere svetter. Litt på overtid begynner
orkesteret under dirigent Kjell Seim å spille.
Med pomp og prakt blåser trompetene i
gang en fanfare kun Norges eldste universitet vil ha på sin velkomstseremoni.
Konferansier Amina Sewali stråler om
kapp med solen i sin refleksgule kjole. Det
er ikke tvil om at mange av studentene ved
Universitetet i Oslo skulle ønske de gikk i
en like luftig kjole som henne. Et hav av utslitte gjennomsvette levisbukser, piercinger
og bollesveiser fyller Universitetsplassen.
De positive og fremtidsoptimistiske
talene til rektor Svein Stølen og ordfører
Marianne Borgen går ikke hånd i hanske
med koret og orkesterets fremførelse av
sangen «Oh fortuna». Et stykke dramatisk
komponert musikk som drar deg rett inn i
den dystopiske middelalderske Transylvania-fantasien. Sewali er sjokkerende nok
uenig her. I det hun entrer scenen på ny
innrømmer hun at «jeg måtte bare twerke
litt til musikken». Carl Orff så nok ikke den
kommentaren komme da han skrev stykket.
Hillsong Kristiania
Med private sikkerhetsvakter og Redbullbiler på plass kan vel ikke dette gå galt for
Norges nest største private høgskole? Det
er tettpakket av smånervøse mennesker.
Luften vibrerer nesten av den susende
mumlingen og usikre latteren. Alle går
riktig kledd med HK-handlenett og strigla
hår. Ja, det er faktisk ikke et eneste hodet
med ettervekst å se i mengden.
Av konferansier Vibecke Osfoss, seniorrådgiver ved skolen blir alle stuet inn i det
såkalte «Festivalteltet». Noe som oppriktig
minner mer om et stort amerikansk lovssangstelt. Med strobelys, en litt for liten
scene for en ekte konsert og ikke alkohol i
sikte, er det nesten som å være på Hillsong.
Konferansier Osfoss introduserer
etterhvert rektor Arne H. Krumsvik. Mannen hun beskriver som «en som flyr høyt
og kjører lavt i svingene». Sunnmøringen
svever inn på scenen i sann HK ånd med
sin lille ekle hestehale, som bare han gjør
brukbar. Talen omhandler ikke mye annet
enn suksess og russekortet han selv hadde
på videregående. Og strener gullgutten Nikolai Astrup opp på scenen. Selveste digitaliseringsministeren! Og holder akkurat
den samme talen.
A for effort
Idet jeg entrer T-banen fra sentrum mot
Nydalen og blir truffet av en stram parfy-

melukt er jeg sikker på at jeg er på vei til
riktig sted. Studenter med Louis Vuitton
vesker, Starbucks-kopper og gensere knytt
fint over skuldrene går alle mot inngangen
til BIs største auditorium, som for tiden er
pyntet med en lang blå løper.
Småkleine, men sjarmerende samtaler
mellom fremtidige medstudenter fyller
den enorme salen. Stillhet følger når en
slags skrytevideo tar plass på skjermen
foran oss. Her vises Hillary Clinton, Erna
Solberg og Jonas Gahr Støre mens de ved
hver sin anledning er på besøk hos BI. Mellom filmer av politikerne vises videoer av
et og annet nasjonalromantisk landskap.
Når prosjektleder for den beryktede fadderuka, «Fadderullan», kommer på scenen
og ordene «Nordens største og sykeste fadderuke» forlater leppene hennes kvikner
de avslappede sidekameratene mine opp.
Mot slutten stiller alle de nye studentene
seg i kø for å hilse på rektor Inge Jan Henjesand og to prorektorer. Man merker at BI
har utrolig lyst til at dette skal være blant
de beste velkomstseremoniene, men de har
dessverre ikke knekt koden. Det hele føles
stivt og tilgjort. Hele seansen tar lang tid
og føles mer kleint enn betydningsfullt og
personlig.
Energinivå på topp!
Toppen av St. Hanshaugen er fylt med
pratsomme nye studenter og faddere
ikledd t-skjorter i den gjenkjennelige Oslomet-gulfargen. De sitter på gresset foran en
mellomstor scene pyntet med den samme
fargen som fadderne. Fra store høyttalere
spilles fadderuka-vennlige popsanger som
setter tonen for resten av den neste timen
som skal vise seg å bli et ordentlig show.
Showet åpnes av konferansier Bjørn
Harald som følger opp den allerede satte
tonen med en energisk stavangerdialekt.
Rektor Curt Rice blir introdusert og matcher energinivået til Harald i det han kommer løpende opp på scenen. Leder av Studentparlamentet på Oslomet, Ola Gimse
Estenstad, er neste og han gir studentene
ett tips: «Lev livet. Og hva er egentlig meningen med livet?” sier han med seriøs
mine og lurt smil og blir møtt med litt
usikker latter fra studentene.
To danseopptredener – som fungerer
som et slags pauseinnslag mellom talene
– av OSI dans generer applaus og plystring av publikum. Komiker Maria Stavang
kommer opp på scenen og får god respons
av de festklare studentene. «Jeg har blitt invitert hit for å holde en motiverende tale,
til tross for at jeg aldri har studert før», sier
Stavang og studentene ler godt med. Når
konferansier avslutter seremonien og ønsker velkommen til Amanda Delara er det
tydelig at Oslomet vet å lage show.
universitas@universitas.no

Kynisk tale, sjarmerende taler
Rektor Inge Jan Henjesand leverer atter
en gang en generisk tale. Med lite innlevelse og nervøst stemmeleie blir talen en kjip
start på seremonien. Talen virker kynisk
når mesteparten av praten er dedikert til
oppskriften om hvordan man skal lykkes.
Til de nye bachelorstudentene nevner han
blant annet at «man har mye større sjanser for å få jobb etter studiet om man tar
en master». Likevel klarer han å sjarmere
til tider, nervøsiteten får han til å fremstå
mild og varm. «Her sitter dine fremtidig
bestevenner, folk som skal like
bildene dine i mange år fremover», sier Henjesand, det
skal han ha – han kjenner
studentene sine.

D

Raus Rausesen
Selv om konferansieren strålte om kapp
med sola, må det også sies at rektor
Svein Stølen er en søt liten solstråle.
Med sin iver for samhold og sin stolthet for UiO, er han varm og imøtekommende. En vil ikke annet en å ta av
ham kappen og gi han et håndkle for å
tørke bort svetten. Med «Apollo-dama»
som skytsengel over taler-Stølen, kjører
rektoren på. Han fremstår som åpen,
hyggelig og offentlig. Det blir litt mye
snikksnakk og svada, men mye viktig
er det også. Du gjør oss støl i hjerte!

B
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Midt på treet
Rektor Krumsvik fremstår som en sunnmørsk versjon av onkel Skrue. Med hestehalen hengende på snei, fremfører han
en helt ok tale. Han har heldigvis noen viktige poeng. Han
snakker om vennskap, angst for eksamen og det å stå på.
Han fremmer sterkt å fullføre studiene, der han bruker seg
selv og russekortet han hadde på videregående som eksempel. Talen er helt midt på treet, med labert engasjement. Litt
sånn en forestiller seg rektorer å være. Dessverre
er det den lille ekle hestehalen (som kun du,
Krumsvik, kan eie) som tar rampelyset.

C

Engasjerende og inkluderende
Curt Rice starter talen sin med å ønske velkommen til alle, også tegnspråktolken som
står ved siden av han på scenen. Han veksler mellom å snakke med de internasjonale
studentene på engelsk og de norske studentene på en ufattelig sjarmerende nordnorsk
dialekt med engelsk aksent. Det er vanskelig å ikke føle seg velkommen og ønsket av
en meget innbydende Rice. Men heller ikke
Rice klarer å styre unna den klisjefylte rektortalen, men han vinner på engasjement
og oppriktighet. Engasjementet hans fortsetter å levere når han avslutningsvis oppfordrer alle studentene til å bruke
stemmeretten sin i valget som
kommer for å forhindre et mer
polarisert Norge.

A

STUDENTRABATT HOS EYE FACTORY BYPORTEN

SYNSPRØVE

GJELDER VED KJØP AV KOMPLETT BRILLE

1399,-

FRA

25%
Gjelder ved kjøp av komplett brille

Tilbud kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter. Gjelder ved fremvisning av studentbevis.

BESTILL TIME PÅ 404 35 555 ELLER GÅ INN PÅ WWW.EYEFACTORY.NO
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Dette er studentlederne og sli

Christen Andreas Wroldsen, leder for Studentparla-

Ola Estenstad, leder i Studentparlamentet ved Oslomet:

Marte Øien, leder i Norges Studentorganisasjon (NSO):

mentet ved Universitetet i Oslo:
– Hvordan merker studentene jobben dere gjør?
– Selve politikken kan være vanskelig å få øye på.
Én fysisk ting vi har fått til er for eksempel bysykkelstativ på campus. Vi jobber også tett med Eiendomsavdelingen for hvordan campus skal se ut.
– Hva er de viktigste sakene for deg i år?
– Jeg er opptatt av studentopplevelsen – det skal bli
kult og sexy å studere på UiO. Det er ikke universitetet
kanskje helt i dag.
– Er dere for lite synlige for studentene?
– Oppslutningen er dårlig, og vi vil at den skal doble
seg. Jeg skal være helt ærlig å si at jeg skjønner det jo
litt. Jeg var student mange år selv før jeg brydde meg
om studentpolitikk. Men det gjelder å få studentene
til å skjønne at ledelsen lytter til oss. Vil du endre noe
med universitetet er parlamentet rett sted å gjøre det
og da bør man engasjere seg.

– Hvordan merker studentene jobben dere gjør?
– Da jeg gikk på UiO skjønte jeg ikke helt hvordan de
listene fungerte. Men da jeg kom til Oslomet skjønte jeg
at jeg måtte ta grep og gjøre en forskjell, siden jeg så at
det var noen mangler. Vi får gjennomslag og sørger for
en bedre studenthverdag.
– Hva er de viktigste sakene for deg i år?
– Bærekraftsengasjement i parlamentet, som går på
klima, miljø og digitalisering. Vi har allerede vært i prat
med ledelsen, de er veldig interessert i høre på det vi
har å si.
– Er dere for lite synlige for studentene?
– Vi prøver å være aktive på så mange plattformer
som mulig. Men det er ikke nødvendigvis viktigst at den
gjennomsnittlige student vet hvem vi er, men at de engasjerte studentene ser at vi prøver å gjøre en forskjell.

– Hvordan merker studentene jobben dere gjør?
– Vi jobber mye med å få nasjonale gjennomslag, hovedsakelig opp mot regjeringen og vi har god dialog med Iselin
Nybø og andre aktører. Mye av vår politikk koster penger,
så det må inn i statsbudsjettet. NSO har jobbet aktivt i flere
år for å få på plass studiestøtte i juni, noe studenter i dag får
utbetalt.
– Hva er de viktigste sakene for deg i år?
– Å øke studiestøtten, fordi det er viktig at studentene får
råd til å være studenter. Mange må jobbe mye ved siden av
studiene for å få ting til å gå rundt- og det igjen går utover
studiene. Vi vil også bygge flere studentboliger.
– Er dere for lite synlige for studentene?
– Vi er på mange måter synlige gjennom medlemslagene
våre. Skulle jeg valgt mellom om det er viktigst at studentene
vet hva NSO er, og om de ser effekten av NSO, er det selvsagt

Gard Løken Frøvoll, leder for Velferds-

Vetle Bo Saga, leder for hovedstyret

tinget i Oslo og Akershus:
– Hvordan merker studentene jobben
dere gjør?
– Velferdstinget representerer studentene i saker som studentboliger,
psykisk helse og kantinetilbud. Vi kommer vi med innspill til hvordan semesteravgiften skal brukes. I tillegg er det
vi som bestemmer tildelingen til alle
foreningssøkerne.
– Hva er de viktigste sakene for deg
i år?
– Vi ønsker flere studentboliger, vi
vil redusere prisen på kollektivtrafikk
for studenter og ha mer idrettsarealer
for studentidretten. Jeg synes det er
viktig å øke studiestøtten enda mer. Vi
ønsker også fritak fra regelen om saluttkurs og jobbe for studentfrivilligheten. Det er absolutt realistisk å få til det
i år tror jeg.
– Er dere for lite synlige for studentene?
– Jeg tror man har vært alt for lite
synlige, fordi man blir litt for fokusert på å vinne slaget, ikke krigen. At
man blir så opptatt av å skulle vinne
sine egne seire innad i forsamlingen,
at man glemmer å se hva som virkelig
er de store kampene som gagner alle
studentene.

i SiO:
– Hvordan merker studentene
jobben dere gjør?
– Om det er en krone til eller fra
på et rundstykke med ost og skinke
så er ikke det noe vi behandler. Vi
jobber mye med bolig, og hvordan
vi ønsker at tilbudet vårt skal se ut
både når det gjelder prisnivå og klimahensyn.
– Hva er de viktigste sakene for
deg i år?
– Vi har fått flere Studentenes
helse- og trivselsundersøkelser,
som blant annet sier at mange studenter er ensomme. Nå er vi inn
i en fadderuke hvor vi for første
gang skal ha «faddervakter». Det er
viktig at det ikke bare skjer masse i
løpet av fadderuken, og så kommer
første dag med forelesning, og da
skjer det ingenting. For SiO i år er
det dessuten viktig å få gjennomslag for bygging av nye studentboliger, fordi vi trenger enda flere.
– Er dere for lite synlige for studentene?
– Det er selvfølgelig viktig å
være synlige, men det er tjenestene
vi tilbyr til studentene som er det
aller viktigste. Det er ikke et mål i
seg å være synlige.

| NYHET |

onsdag 14. august 2019

ik påvirker de hverdagen din
De er usynlige for de fleste, men jobber på spreng for at du
skal få den best mulige studietiden. Dette er det de er mest
opptatt av i året som kommer.
Studentpolitikk
tekst Jonas Solgård, Jantra Hollum og Rasmus
Gorset Berg
foto Odin Drønen og Henrik Follesø Egeland

Studentpolitikken kommer kanskje ikke
høyest opp på prioriteringslisten over
ting å dykke inn i ved semesterstart. Men
det er mer enn pensumbøker og pils du
bør se på når du tar fatt i studiene denne
høsten.
Om du er ny eller «gammel» student
har du kanskje lagt merke til de flerfoldige bysykkel-stativene på Blindern? Eller
går du på Oslomet og har bitt deg merke i
det nye tekjøkkenet i Pilestredet 48?

Dette er bare to av flere ting som studentpolitikerne ved ditt universitet har
jobbet frem, og som du som student kan
dra nytte av. Studentpolitikernes jobb
kan nemlig beskrives så enkelt som at de
arbeider for å gjøre ditt liv som student
bedre, enklere og så behagelig som mulig
– men det ser ut til at studentene kanskje
ikke får det med seg.
Ved fjorårets studentvalg ved UiO var
valgdeltagelsen på triste 16.3 prosent. Har
studentpolitikken et synlighetsproblem –
og sliter de med å engasjere studentene?
NSO
Nasjonalt er det Norsk studentorganisasjon (NSO) som er studentpolitik-

kens øverste organ. I NSO finner man
medlemmer fra alle lokallag over hele
Norge, for eksempel fra studentparlamentene ved UiO og Oslomet. De jobber
med saker som angår studenter på landsbasis, om alt fra studentøkonomi til utdanningskvalitet eller studiestøtte.
NSO jobber med påvirkningsarbeid
opp mot politikere og beslutningstakere
for å sikre Norges studenter den beste
studietilværelsen.
SiO
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) forvalter semesteravgiften som
alle studenter må betale på starten av
hvert semester og skal legge til rette for
lik rett til utdanning for alle studenter.
Selve hovedstyret er satt sammen som
et vanlig styre i en bedrift, og består av ti
medlemmer. Fem av disse er studenter. I
tillegg er det SiOs hovedstyre som vedtar
hvor mye penger Velferdstinget kan dele
ut til studentmedier og andre studentfo-

reninger i Oslo og Akershus.
Velferdstinget
Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) er
de som bestemmer hvor mye studentmedier og studentforeninger får i midler fra
SiO. VT jobber tett med SiO og SiOs hovedstyre for å sørge for at studenter i Oslo
og Akershus får et godt velferdstilbud og
er involvert i spørsmål om SiO-tilbud
som for eksempel SiO Helse. Derfor er
halvparten av SiOs hovedstyre studentrepresentanter valgt inn fra Velferdstinget.
Studentparlamentene
Du som student på Oslomet eller UiO
har stemmerett ved valget til Studentparlamentet. På UiO stemmer du på studentpolitiske lister, som Venstrealliansen,
Liberal liste eller Grønn liste. På Oslomet
stemmer du på representanter fra de fire
fakultetene. Disse velger et arbeidsutvalg som så jobber fulltid med studentpolitikk.

Det skal bli kult og sexy å studere på UiO
Christen Andreas Wroldsen, leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo

STUDENTFESTIVALEN
I OSLO 2019 12 - 17.august
Studentfestivalen inviterer alle studenter i Oslo til
gratis konserter, dans og fest på Chateau Neuf!

PROGRAM
MANDAG 12.august
LIVE:

SLØTFACE
Kino - This is Spinal Tap
DJ Lian || Twins
Karaoke

TIRSDAG 13.august
AMANDA DELARA
Kino - Fruits of Paradise
DJ Lian || Twins
Karaoke

LIVE:

ONSDAG 14.august
SILENT DISCO
Den store faddergruppequizen
Improv comedy wednesday
Karaoke

TORSDAG 15.august
KARAOKE
Kino: Lasse og Geir
DJ Sigbjørn Høgda
Insj: Start-up & Stand-up

FREDAG 16.august
LIVE: KAMELEN
Improshow med Impro Neuf
DJ Sigbjørn Høgda
Karaoke

LØRDAG 17.august
@studentfestivalen

studentfestivalenioslo

www.studentfestivalen.no

PIATEEDS DJ-DEBUT
DJ Sigbjørn Høgda
Karaoke
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Send PS til 02014
og bli medlem i dag.
Gratis medlemskap!

— med hjerte for
lærerstudenter
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OSLOMET-REKTOR:

– Tanken på at vi ikke har
et klassesamfunn er naiv
Curt Rice synes det er
rart at det nye Honoursprogrammet ved UiO får
så mye kritikk. Norsk
studentorganisasjon
(NSO) mener det skaper
klasseskiller.
Honours
tekst Jonas Solgård

– Jeg er overrasket over at så
mange institusjonsledere oppriktig synes dette er en god idé, sier
Marte Øien, leder for NSO.
Når det nye semesteret nå sparkes i gang, inntar landets første
Honours-studenter Universitetet i
Oslo (UiO).
Honours-programmet, som ble
vedtatt i fjor høst, har vært gjenstand for het debatt denne sommeren. Flere nasjonale medier har
omtalt elitestudiet, og Marte Øien,
leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), mener det vil skape et

klasseskille blant studentene.
UiO hevder på sin side at både
egne og andre studenter har uttrykt sin støtte til programmet, og
vil sågar tilby egne mentorer, samt
eget areal til studentene i Niels
Henrik Abels hus.
– Naturlig med debatt
En som derimot er positiv til opprettelsen av programmet er Oslomet-rektor Curt Rice. Han synes
han det er rart at programmet har
fått så mye negativ omtale.
– Man skulle tro at studentorganisasjonene ville like dette.
Dessuten er tanken på at vi ikke
har et klassesamfunn naiv, så jeg
er overrasket over at det har vært
så mange negative kommentarer,
sier han.
Rice mener debatten har truffet
den norske sjelen, og sammenligner det med da Senter for fremragende forskning ble opprettet tidlig på 2000-tallet.
Ifølge rektoren var bruken av
ordet «fremragende» problemet
den gangen.
– Min oppfatning av den nor-

ske kulturen er likeverd og like
muligheter for alle, noe som er
bra i mange sammenhenger. Men
i dette tilfellet mener jeg man feiltolker de verdiene, sier Rice.
Svein Stølen, rektor ved UiO,
sier det er naturlig at programmet
skaper debatt, noe det også gjorde
da det ble etablert i Nederland.
– Debatten og kritikken tar
vi med oss når vi ønsker tusenvis av nye studenter velkommen.
Honours-programmet er en del av
vår kontinuerlige utvikling, og det
vil komme hele UiO og våre studenter til gode, sier han.
Kritisk
Et vanlig semester gir 30 studiepoeng, mens Honours-programmet
legger opp til 5 flere studiepoeng
som i tillegg er tverrfaglige.
Øien mener programmet utfordrer definisjonen av en fulltidsstudent.
– Vi stiller oss veldig kritiske
til opprettelsen av programmet av
flere grunner. Etter det europeiske
kvalitetsrammeverket skal en bachelorgrad ikke bestå av mer enn

180 studiepoeng.
I vår ble det klart at UiO ikke
fikk finansiering i det reviderte
statsbudsjettet til programmet, og
NSO-lederen mener det er en kabal som ikke går opp.
– All den tid universitetet ikke
fikk ekstra midler må de pengene
bli hentet fra et annet sted. Vi stiller oss spørrende til hvor de pengene blir hentet fra. Naturligvis
blir det mindre penger i den opprinnelige potten.
Rektor Stølen opplyser overfor
Universitas at ekstrakostnadene
til programmet skal finansieres
innenfor budsjettrammene til Det
matematisk-naturvitenskapelige
fakultet og Det Humanistiske fakultet.
– Vi har omdisponert midler til
programmet innenfor vår totale
ramme på 5.8 milliarder kroner.
For å gi et forsterket tilbud har vi
satt av ca 1,5 mill til ekstra kostnader for samlinger, faglige mentorer, felles læringsarena, utvikling
og gjennomføring av Honoursspesifikke emner.

Dette er Honoursprogrammet
+ Fem ekstra, tverrfaglige
studiepoeng per semester.
210 studiepoeng over tre år
+ Studiet med høyest karaktersnitt i år ved hovedopptaket
til Samordna opptak
+ 20 studieplasser
+ Tilbys innen humaniora (filosofi,
lingvistikk eller musikkvitenskap)
og realfag (fysikk og astronomi eller
matematikk med informatikk)
+ Studentene får egne mentorer
og egen avdeling på lesesalen
i Niels Henrik Abels hus
Kilde: Universitetet i Oslo

universitas@universitas.no

Program Chateau Neuf – Det Norske Studentersamfund
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www.neuf.no / Instagram: @studentersamfundet /
Slemdalsveien 15, 0369 Oslo

OKTOBER
01.10: Quiz
02.10: Musikkbingo
04.10: Silent disco
08.10: Quiz
09.10: Musikkbingo
10.10: Fylla - fra vors til bakrus.
En vitenskapelig guide til hvordan
overleve studietida.
Med Ole André Sivertsen
11.10: Pysjamasfest
15.10: Quiz
16.10: Musikkbingo
17.10: Stand-up
22.10: Quiz
23.10: Musikkbingo
29.10: Quiz
30.10: Musikkbingo
31.10: Debatt om spiritualitet og
Halloween

SEPTEMBER
03.09: Quiz
04.09: Musikkbingo // Miljøfesti
valen:
ISAK + Jon Olav + Klossmajor +
From Scratch
06.09: Silent Disco
09.09: Valgvake
10.09: Quiz
11.09: Musikkbingo
13.09: Neon party
17.09: Quiz
18.09: Musikkbingo
19.09: Stand-up
24.09: Quiz
25.09: Musikkbingo

NOVEMBER
01.11: Halloweenfest
05.11: Quiz
06.11: Musikkbingo
08.11: Silent disco
12.11: Quiz
13.11: Musikkbingo
14.11: Stand-up
19.11: Quiz
20.11: Musikkbingo
21.11: Debatt om mannsdagen
26.11: Quiz
27.11: Musikkbingo

DESEMBER
03.12: Quiz
o
04.12: Musikkbing
co
dis
t
en
Sil
06.12:

9

10

| NYHET |

onsdag 14. august 2019

REKORDMANGE INNLEGGELSER UNDER FADDERUKA:

– Bekymringsverdig
at mange ikke klarer
å ta vare på seg selv
Fadderkaos
tekst Andrea Kunz

Fadderuke betyr nye bekjentskaper
og gode minner. Dessverre betyr
det også et høyt antall unge studenter som legges inn på Oslo legevakt.
Årsrapporten for ungdom og rus
på legevakten i Oslo for 2018, avslører at august var den måneden med
flest tilfeller av alkoholforgiftede
unge under 24 år.

overstadig beruset, forteller leder i
Velferdstinget Gard Løken Frøvoll.
Det var Khrono som først omtalte faddervaktordningen.
Faddervaktene vil skille seg fra
fadderne på flere måter, ved at de er
helt edru og er for eksempel ansatte
i SiO og studentpolitiker-miljøet.
Fride Behrentz Færevaag sier at
Oslo legevakt er positive til tiltaket
som er igangsatt av SiO.
– Vi har en avtale med SiO om
at Sosial og ambulant akuttjeneste
som følger opp studentene etter
kontakt med legevakt, kan henvise
til kontaktpersoner innad i SIO ved
behov for oppfølging.

Sammenheng med salutt
Frøvoll mistenker at de bekymringsverdige tallene fra Oslo legeRapportforfatter Fride Behrentz vakt kan ha en sammenheng med
Færevaag bekrefter at det høye an- at det i mai i fjor ble innført krav
tallet kan knyttes til studiestart.
fra Oslo kommune om salutt-kurs
– Vi har sett de siste årene at for alle ansatte på utesteder med
mange legges inn første helgen i alkoholservering som jobber etter
studiestartsuken. Vi ser en direkte klokken 01.00. Dette har ført til at
sammenheng med alkoholinntak de mange frivillig drevne studentog fadderuke, og det er bekym- pubene må stenge dørene sine tidringsverdig at mange ikke klarer ligere enn før.
Salutt-kurset er en kompetanå ta vare på seg selv og er i behov
av oppfølging fra legevakt, forteller sedag for ansatte i utelivsbransjen,
og salutt står for «Sammen lager vi
Færevaag til Universitas.
utelivet tryggere».
– Velferdstinget i Oslo og AkersTiltak mot tallene
I mai uttrykte Oslo legevakt sin be- hus jobber hardt for et fritak fra rekymring til Studentsamskipnaden gelen om salutt-kurs. Det er snakk
i Oslo og Akershus (SiO). Resulta- om et endags kurs som koster 500
tet har blitt en faddervaktordning, kroner, men i praksis går dette hardt
et samarbeid
utover studentpubene, fordi
mellom
SiO,
de er drevet av
Velferdstinget i
frivillige og har
Oslo og Akershus, Oslomet,
dermed mange
BI, Høyskolen
flere folk enn
Kristiania og
vanlige utesteder. Problemet
Universitetet
er at man ikke
i Oslo (UiO).
har kapasitet til
Natt til lørdag
at alle som er
17. og søndag
satt opp på vakt
18. august, to
en kveld har
av fadderukens
kurset, forteller
mest festglade
Frøvoll.
netter, skal frivillige ikledd
Leder
for
gule vester sørSam f un ns v ige for at de fertenskapelig FaMartine Hoseth Myklebust, leder for
ske studentene
kultetsforening
Samfunnsvitenskapelig Fakultetsforening
føler seg trygge
(SVFF), Martine Hoseth Myog ivaretatt i
klebust, sier at
sentrums gater.
– Faddervaktene skal være en ek- de ikke har mulighet til å sende sine
stra bemanning, og bidra til å holde opptil 140 frivillige bararbeidere på
oversikt over studentene i sentrum. salutt-kurs.
De skal dele ut vann og boller, gå i
– Vi er ikke mot saluttkurs, men
gatene og melde fra dersom noen er vi har ikke mulighet til å møte kra-

«Det er synd
at utfallet av
et tiltak som i
utgangspunktet
er for
sikkerhet, kan
bety mindre
sikkerhet for
studentene»

vet, sier Myklebust.
Til tross for at Færevaag forteller at Oslo legevakt får inn et
høyt antall alkoholforgiftninger i
august hvert år, er både Frøvoll og
Myklebust bekymret over konsekvensene ved at studentene heller
drar til sentrum enn på studentpubene fordi de må stenge tidlig.
– Fadderne har mindre kontroll
på fadderbarna dersom de spres
på byen. Dessuten serveres det lite

sprit på studentpubene, sier Frøvoll.
Både Frøvoll og Myklebust understreker også tall som viser at
studentpubene på Blindern er svært
trygge, og at det er lite forekomst av
uheldige episoder med både alkohol og narkotika.
– Det er synd at utfallet av et tiltak som i utgangspunktet er for sikkerhet, kan bety mindre sikkerhet
for studentene, sier Myklebust.

VISSTE DU?
Faddervaktordningen er et
prøveprosjekt inspirert av tilsvarende ordninger i Bergen
og Trondheim.

universitas@universitas.no

ILLUSTRASJONSFOTO: HENRIK FOLLESØ EGELAND

Nå blir det innført faddervakter for å få ned
de dystre tallene fra
Oslo legevakt.
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«Mekka» for seksuell
helse: – Ikke prioritert
– Allerede godt nok tilbud
Helsestasjonen var ment å avlaste den enorme strømmen med
studenter som søker hjelp hos
Sex og samfunn. Organisasjonen
har oppfordret SiO til å fokusere
mer på feltet seksuell helse.
– På UiO er det mange studenter, og det å ha et lokalt tilbud kunne hjulpet mange unge
til å ta vare på sin seksuelle helse,
Sex og sykdom
samt forebygge uønskede graviditerer og spredning av seksuelt
tekst Gina Grieg Riisnæs
overførbare infeksjoner, sier MaKlamydia, gonoré og syfilis. ria Røsok, daglig leder hos Sex
Kjønnssykdommene sprer seg og samfunn.
som ild i tørt gress blant Oslos
Helsedirektoratet begrunner
yngre garde. For å løse proble- avslaget med at studenter i Oslo
met, har Studentsamskipnaden i allerede har god tilgang på tjeOslo og Akershus (SiO) søkt om nestene SiO vil starte.
– Sammenliknet med andre
støtte fra Helsedirektoratet for å
starte en helsestasjon for studen- målgrunner har unge studenter
ters seksuelle helse i SiO Helses i Oslo et bredt tjenestetilbud til
lokaler. Helsestasjonen er
seksuell helse. Studenter
ment å være et mekka
har allerede et tilbud
for studenters sekom seksualrådgiving
Visste du?
suelle kvaler. Gragjennom studenthelI 2018 fikk SiO 2.7 milviditetstester, sexosetjensten, sier Ellen
lioner kroner av Helsedirektoratet til å utvikle et tilbud
logisk veiledning,
Margrethe Carlsen,
innen rus og psykiatri for
gratis prevensjon og
avdelingsdirektør i
studenter
innsettelse av spiral
avdeling barne -og
og p-stav er bare noen
ungdomshelse i Helsedirektoratet.
av godbitene SiO ønsker
– Ungdom og unge voksne
å tilby Oslos unge, lovende studenter. Men Helsedirektoratet mellom 12 og 24 år kan bruke
har ikke vært nådig. Søknaden Oslos 17 helsestasjoner for ungdom for denne type henvendelble nemlig avslått.

SiO vil kaste seg inn i
kampen for å bekjempe
klamydia blant studenter, men Helsedirektoratet sier nei.

ser, i tillegg til Sex og samfunn
og Olafiaklinikken. Studenter
kan også få råd og veiledning på
diverse chattilbud, eksempelvis
Sex og og samfunn og Amathea.
Alle tilbudene er gratis, fortsetter
hun.
– Etter en helhetsvurdering
konkluderte vi med at andre tiltak måtte prioriteres over søknaden fra SiO.

Oslo. Det betyr at vår kapasitet
er sprengt, at det er lang ventetid hos oss. Flere kvelder i uken
må vi avvise pasienter, forteller
Rosøk.
Klinikken til Sex og samfunn
har sett en markant økning i besøkende de siste årene. På ti år
har antall besøkende femdoblet
seg, ifølge Sex og samfunns årsrapport for 2018.

Kjønnssykdommer
+ Klamydia: 26.570 tilfeller i Norge
+ 66 prosent av tilfellene i
aldersgruppen 20–24 år
+
Høyest forekomst i Oslo, etterfulgt
av Finnmark og Troms
+
Majoriteten som testes er over 25 år

Sex og
samfunn
hadde i fjor
35.000 besøk
av ungdom i
Oslo
Maria Røsok, daglig leder hos Sex og samfunn

– Vår kapasitet er sprengt
Sex og samfunn er uenig i at det
eksisterende tilbudet er godt
nok. I fjor var hele 18 prosent av
ungdom i Oslo innom organisasjonen, ifølge deres årsrapport
for 2018. Det er flere enn de kan
hjelpe.
– Sex og samfunn hadde i
fjor 35.000 besøk av ungdom i

The Land of Chlamydia
I Studentundersøkelsen utført
av Sentio for Universitas i fjor,
kom det frem av 1 av 4 studenter
har sex hver uke. Men de lugubre tallene setter ikke stopper
for kjønnssykdommer. Klamydia troner på topp blant de seksuelle byrdene besøkende hos
Sex og samfunn trenger hjelp
med. Også gonoré har hatt en
eksplosiv økning. Tidligere var
sykdommen hovedsakelig knyttet til eldre mennesker, men i
årsrapporten til Sex og samfunn
for 2018, kommer det frem at gonoréøkningen skjer hovedsakelig
blant unge i Oslo.
SiO opplyser at de også har
søkt om støtte fra Oslo kommune, men søknaden er ikke enda
ferdig behandlet.

+
Gonoré: økte i Norge i fjor
+
1658 gonorétilfeller i 2018,
1399 tilfeller i 2017
+
Øker mest blant menn som
har sex med menn
+
Syfilis: 231 tilfeller i 2018, 223 tilfeller i
2017
+ 60 prosent av de smittede bor i Oslo
Kilde: Norsk folkehelseinstitutt

Helsestasjon for seksuell helse –
studenter
+ SiO søkte om 1.2 millioner kroner
+ Sted: SiO Helses kontorer på
Blindern og i sentrum

universitas@universitas.no

+ Åpningstider: fire ganger i uken på
dagtid, to dager på hvert kontor
Kilde: SiOs søknad til Helsedirektoratet

Vil du jobbe i Norges største studentavis?
JOURNALISTER
Universitas er vaktbikkje, kulturorgan og debattforum for over 70.000
Oslostudenter. Vi trenger idérike, skriveføre journalister som brenner
for å lete fram og skrive spennende saker innen ulike stoffområder og
sjangre, som nyheter, kultur, feature, essay, anmeldelser, kommentarog analyse. Du bør være engasjert og villig til å sette av tid. Opplys
gjerne hvilket stoffområde du helst vil arbeide med.
Spørsmål om stillingen rettes til redaktør Selma Joner
selmajjoner@gmail.com
938 08 470.

FOTOGRAFER
Vi trenger dyktige fotografer som kan ta spennende nyhets- og
reportasjebilder og portretter som skiller seg ut. Videoferdigheter
er en bonus. Du er teknisk stødig og har evnen til å arbeide
selvstendig. Eget utstyr er en forutsetning.
Spørsmål om stillingen rettes til fotosjef Odin Drønen
odindro@gmail.com
958 28 296.

Arbeidet er honorert og lar seg kombinere med studier.
Søknad, CV og arbeidsprøver sendes til selmajjoner@gmail.com

SØKNADSFRIST 25. AUGUST 2018
LES MER PÅ WWW.UNIVERSITAS.NO
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NYBØS OPPGJØR MED DROP OUT-STATISTIKKEN:

– Har ikke angret en dag på
studievalget mitt
Knusende kritikk og
politiske seire: Studentenes egen statsråd,
Iselin Nybø, er fornøyd
med det første halvannet året i Kunnskapsdepartementets lederstol.
Stipendordning
tekst Ina Jevne Pettersen
foto Odin Drønen

– Jeg ville gjort akkurat det samme
på nytt. Jeg har ikke angret en dag
på valget mitt, sier forsknings- og
høyere utdanningsminister Iselin
Nybø om studievalget hun tok i
2000, nemlig juristutdanningen
ved Universitetet i Bergen.
– Jeg var nok en tradisjonell jusstudent. På jussen er det et veldig
sterkt karakterpress, og for meg var
det viktig å lese så mye jeg kunne,
forteller hun.
– Også hadde jeg det litt morsomt i tillegg.
Med morsomt sikter Nybø
til hobbyene hun hadde under studietiden: Å være aktiv i
Unge Venstre og å synge i kor.
Det ser ut til at ministeren
dermed har tatt inspirasjon
fra sin egen studietid når hun
gir følgende råd til de som nå
trer inn i høyere utdanning:
– Å jobbe hardt tror jeg
ikke man kommer unna, for
å studere er hardt. Og meld
deg inn i et politisk parti, en
forening eller et lag og ha det
litt kjekt også, sier Nybø og
legger til:
– Derfor er jo også fadderuka
viktig. For mange flytter til en ny
by og kjenner ingen. Sånn var det
for meg også. Det er litt skummelt,
det er noe nytt, sier Nybø.
Hun håper likevel at fadderuka
har blitt annerledes i løpet av de

for forskning og høyere utdanning
de neste 10 årene.
– Også synes jeg det er viktig at vi følger opp de viktige student-sakene, som
økt studiestøtte og rekordmange
studentboliger.
– Har perioden som statsråd
så langt bydd på noen nederlag?
– Det er forskjell på om
noe er tapt eller ugjort. Det er
fortsatt ting som er ugjort.

siste 19 årene, siden hun selv var
fadderbarn.
– Jeg synes det er viktig at fadderuka også inneholder en introduksjon til den faglige delen. Også
synes jeg det er viktig at det ikke
bare er fest og fyll og den delen,
men at det er arenaer for alle.
Etter å ha studert i flere år, kan
Nybø fortelle at det var et sjokk å
starte i sin første åtte-til-fire jobb,
og plutselig ha masse fritid.
– Det var veldig stor forskjell.
Og folk som ikke har vært studenter forstår ikke egentlig hvor hardt
arbeid det er å være student, sier
Nybø.
På tross av det harde arbeidet,
mener Nybø også at det er deler av
studietiden som er verdt å savne.
– Jeg tror jeg vil si at det beste
med å være student er friheten til
å styre seg selv.

Folk må være
innstilt på at de
må lære nye ting
så lenge de lever

– Mye armer og ben
Iselin Nybø sitter foran en vegg
med bilder av de tidligere statsrådene. De fleste er menn, men hun
trekker frem at det har blitt fler og
fler kvinner også. Sist i rekken hen-

Det er et
samfunnsproblem
om man studerer
og studerer uten
å bli ferdig med
en grad
Iselin Nybø, forsknings- og høyere utdanningsminister

ger et bilde av Nybø selv.
– Det er mye armer og ben. Det
er travelt hele veien og mye som
skjer. I vår sektor er det jo veldig
mye spennende på gang.
I løpet av tiden som statsråd har
hun vært med på å legge frem en
langtidsplan som skal sette kursen

søkere som står uten plass etter at
opptaket er gjennomført i høst, og
da er det litt viktig at vi matcher

Drop out-problem
Selv om Nybø ikke trekker frem
noen nederlag, har ikke tiden hennes som statsråd vært helt uten
konflikter. Et av tiltakene Nybø har
fått mye kritikk for, blant annet av
Norsk studentorganisasjon (NSO),
er den nye stipendordningen som
blir innført dette semesteret.
Der man tidligere fikk 40 prosent av studielånet omgjort til stipend dersom man klarte å fullføre
emnet, vil nå 15 prosent forbli lån
med mindre man fullfører hele
graden.
– Mitt oppriktige ønske er at flere skal fullføre en grad. Det er
et samfunnsproblem, men også
et problem for den enkelte, om
man studerer og studerer uten
å bli ferdig med en grad, sier
Nybø.
Tall fra SSB viser at halvparten av bachelorstudentene ikke
fullfører på normert tid, og en
av fem bachelorstudenter dropper ut.
Nybø tror dette økonomiske
insentivet vil gjøre at flere fullfører høyere utdanning.
– Vi har gratis utdanning i
Norge, og det skal vi fortsatt
ha. Men det gjør det enkelt å bare
melde seg på studier, og ikke nødvendigvis legge ned den innsatsen
som er nødvendig for å fullføre.
Hun trekker frem at dette kan
føre til at andre kandidater ikke får
studieplassen de ønsket seg.
– Det er tusenvis av kvalifiserte

Iselin Nybø, forsknings- og høyere utdanningsminister

plassene med de som vil ta gradene.
– Tror du ordningen kan straffe
folk som ikke vet hva de vil, men
som prøver å studere noe?
– Det er noen som velger feil,
og det er en ærlig sak. Hvis du for
eksempel begynner på sykepleien
og finner ut at du ønsker å bytte, så
mener jeg at det går helt fint, sier
Nybø, til tross for at dette vil straffe
seg økonomisk.
– Er det 17.000 i lån? spør hun
den politiske rådgiveren sin, som
kjapt kan bekrefte tallet. Det er altså summen man ikke får omgjort
fra lån til stipend i løpet av et år,
dersom man ikke fullfører graden.
– Selv om det høres veldig mye
ut når du er student, så er det ikke
så mye når du begynner å jobbe
og skal ta opp et boliglån på flere
millioner, forteller Nybø og vektlegger:
– Det er ikke de 17.000 som skal
avgjøre om du bytter eller ikke,
tenker jeg. Innser du at du har gjort
feil, så skal du fortsatt bytte.
– Har du noen gang endret mening
selv?
– Som sagt, så bestemte jeg meg
tidlig for at jeg skulle gå på jussen,
og jeg søkte bare på jussen og jeg
fullførte jussen. Men jeg kunne
gjort mye mer. Da jeg var ferdig
stilte jeg meg spørsmålet om hva
jeg skulle studere videre. Men nei,

jeg har aldri angret på jussen, sier
Nybø.
Må lære hele livet
Når vi spør Nybø om hva hun
mener er den ideelle studenten,
er svaret at hun ikke vet om den
finnes.
– Poenget med studenter er
jo at de må være forskjellige. For
hvis du ikke har forskjellige folk
så får du ikke et bra studiemiljø,
du får ingen som utfordrer fagmiljøet.
– Så det ideelle med studenter sånn sett, er at de er nysgjerrige
og er ivrige og deltar, men det nytter ikke at alle er like, sier Nybø.
– Ut fra politikken som blir ført,
eksempelvis med den nye stipendordningen, kan det virke som om
regjeringens mål er at studentene
skal fullføre tidlig?
– Det er liksom den tradisjonelle studenten, du begynner når du
er 19 år og er ferdig når du er 24 år,
men sånn er ikke verden lenger. Alt
går så fort nå, og du må lære nye
ting gjennom hele livet. Det er ikke
sånn som foreldrene våre, kanskje
mest mine da, at de får en jobb har
den resten av livet, sier Nybø.
– Er det viktigst å studere for å bidra til samfunnet, eller for selvrealisering og utvikling?
– Jeg mener begge deler er viktig. For jeg mener at den kombinasjonen gjør at vi beveger oss framover, så folk må ha en indre driv.
Så jeg kan ikke si den ene eller den
andre. Det er ja takk begge deler,
sier Nybø.
– Folk må være innstilt på at de
må lære nye ting så lenge de lever.
Noen sier at det aldri kommer til
å gå så sakte som det gjør akkurat
nå. Det er en skummel tanke når
du føler at det går ganske fort, sier
Nybø.
universitas@universitas.no

VI BESVARER 500 HENVENDELSER HVERT DØGN.
LIKEVEL ER DET EN AV TRE SOM IKKE FÅR SVAR.
EN SAMTALE KAN REDDE LIV.
VI TRENGER FLERE FRIVILLIGE. ER DET DEG?
Nytt kurs starter i Oslo 17. september 2019

onsdag 14. august 2019

IKKE DROP-OUT: Nybø fullførte jussen på normert tid, og tenkte på et punkt at hun måtte lykkes første gang, for hun orket ikke å gjøre det en gang til.
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ARKIVFOTO: ODIN DRØNEN

Er du avhengig av tilleggspoeng for
å komme inn på drømmestudiet?
Da må du holde godt fast i dem. Nå skal nemlig
dagens opptakssystem evalueres.
Opptak
tekst Jantra Hollum, Ina Jevne
Pettersen og Øyvind Aukrust

Karaktersnittet ditt fra videregående legger grunnlaget for den
poengsummen du søker med til
høyere utdanning i dag. I tillegg
kan du få tilleggspoeng for alder,
annen utdanning, kjønn, realfag
og språk. Men dette kan komme
til å endre seg. Nå skal det forskes
på om opptakssystemet fungerer
godt nok, på bestilling fra
forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø og
Kunnskapsdepartementet.
– Karakterene er en forutsigbar, enkel, billig og rettferdig
måte å avgjøre opptak på. Samtidig er jeg veldig positiv til alternativer. Venstre har tatt til orde
for en ordning der utdanningsinstitusjonen selv får avgjøre om
det du har gjort tidligere i livet er
relevant for studiet du søker deg
til, sier Iselin Nybø.

Systemet
i dag kan
virke litt
merkelig
Iselin Nybø, forsknings- og
høyere utdanningsminister

– Vi har bestilt denne rapporten blant annet for å få mer
kunnskap om tilleggspoengene
og se på effekten av dem. Det er
et veldig broket landskap i dag.
Du kan få poeng for å ha militærtjeneste, folkehøgskole og alderspoeng. Systemet i dag kan virke
litt merkelig.
– Er det noen av tilleggspoengene
du tenker er problematiske sånn
det er i dag?
– Altså, de er jo litt uoversiktlige
for mange, tror jeg. Man kan få
åtte tilleggspoeng for alder. Er det
å ha blitt eldre i seg selv en kvalifikasjon? Samtidig så forutsetter

jo det at du har lært noe de årene,
da.
Positive til vurderingen
Det medisinske fakultet har lenge
forsøkt å få på plass en alternativ
opptaksordning – en egnethetstest som søkere med fem i snitt
og riktig fagkombinasjon skulle
kunne ta for å komme inn. De
rammene som Samordna opptak
gir la så store hindringer i veien at
prosjektet nå er lagt på is, opplyser fakultetet.
– Det er vi lei oss for, sier prodekan ved Det medisinske fakultet Elin Olaug Rosvold til Universitas.
– Vi ser den kritikken som
kommer mot at folk tar opp
igjen karakterer fra videregående
for å komme inn på studiet. Det
viser selvsagt at folk er motiverte
og vil studere medisin. Det setter vi pris på, men det er uheldig
at folk bruker tid og penger på å
lese pensum fra videregående i
stedet for å lære seg nye ting.
Det er heller ikke samfunnsøkonomisk nyttig at folk repeterer
kunnskap istedenfor å komme i
gang med studier.
– Er dere positive til at dagens

Er det å ha blitt
eldre i seg selv en
kvalifikasjon?
Iselin Nybø, forsknings- og høyere
utdanningsminister

opptakssystem med karaktersnitt
fra videregående og tilleggspoeng
skal vurderes og evalueres?
– Jeg synes det er veldig fint,
for det er det vi har konkludert
med: Hvis man skal prøve seg
på andre opptakskrav, som kanskje kan gjøre at man får rekruttert en mer mangfoldig gruppe
studenter, så må systemet legge
til rette for det. Vi synes utredningen er veldig spennende og
håper vi kan ha vært med på å
trigge det, sier Rosvold.
– Vi er ute etter å gjøre opptaket så rettferdig som mulig.
Jeg tenker dagens system ikke
er optimalt – det er på høy tid
at vi ser på andre muligheter
for opptak i tillegg til karakterer. Vi håper at det skal åpne seg
muligheter for å prøve alternative opptaksmuligheter.
– Hva er ikke optimalt med

dagens system?
– Hvis folk skal bruke mye tid
på å ta opp igjen karakterer og
samle seg tilleggspoeng kan det
gagne studenter som har god økonomi i utgangspunktet. Vi trenger
leger fra alle deler av samfunnet,
med ulik bakgrunn. Det hadde
vært fint å kunne gi enda flere
mulighet til å komme inn, selv om
de ikke har helt toppkarakterer.
– Jeg håper utredningen ser på
muligheten for å erstatte noen av
alderspoengene med annen relevant kompetanse, sier Rosvold.
Nybø vektlegger overfor Universitas at institusjonene selv
har vide muligheter til å søke
om prøve ut nye opptaksformer helt uavhengig av denne
utredningen.
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Forbundet for
Ledelse og Teknikk
deler ut...

.

Jo, det er faktisk sant!

FLT deler hvert år ut en utdanningspris på 150.000 kroner.
Har du en god studentoppgave?
Gå inn på flt.no og finn FLTs utdanningspris i hovedmenyen,
eller bruk QR-koden og se hva som skal til for at premien blir din.
FLT er et LO-forbund med over 21.000 medlemmer,
og vi er det forbundet som er best på etter- og videreutdanning.
www.flt.no.
Søknadsfrist er 1. september hvert år!

N

Unge har best progresjon
Kjetil Bjorvatn, forsker ved Norges Handelshøgskole (NHH), har
undersøkt hva slags betydning
videregående-karakterer har for
prestasjoner blant lærerstudenter og studenter ved NHH. Han
forteller at de som hadde gode
karakterer
på
videregående
presterer bedre enn andre, og at
spesielt studentene som kommer
rett fra videregående gjør det bra.
– Da er man i studiemodus.
Etter noen år er man kanskje i
en annen livssituasjon, og har
kommet litt ut av det, sier han.
– Er det et argument for å slutte
med alderspoeng?
– Hvis man er opptatt av
studieprogresjon kan det være et
argument.
– Det mest rettferdige
Marte Øien, leder i NSO,
mener opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak
er det mest rettferdige.
– For NSO er lik rett til utdanning en viktig verdi. Gjennomsnittsalderen for studenter er 28
år. Det er altså mange som ikke
kommer rett fra videregående.
Det må være rom for å prøve og
feile litt – kanskje man har tatt
fagbrev, jobbet et par år og så
finner ut at man vil prøve seg på
høyere utdanning. Skal det da
være mye vanskeligere å komme
inn på studiet? Det handler om
å gi alle den samme muligheten,
derfor er vi for alderspoeng og de
andre tilleggspoengene der de er
hensiktsmessige.
universitas@universitas.no

OBOS Boligkonferanse
Velkommen til en dag stappfull av faglig inspirasjon!
Er du interessert i bolig og god byutvikling? Hold av onsdag 28. august!
Som student får du hele konferansen for kun 100,-.
Dyktige folk på scenen skal snakke om hva som er den perfekte byen.
Kan vi noen gang klare bygge den?

Program og påmelding: www.obos.no/boligkonferansen
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FINN.no/levert

FINN levert - få tilsendt små bruktkupp direkte på døra for bare 65 kr!

@snillegucci

Med FINN levert kan du sende pakker rett fra døren eller postkassen din til hele landet, det gjør det enda lettere å selge
og kjøpe varer på Torget! Du kan sende pakker (opp til 5 kg) rett fra døra eller postkassa uten å ta turen til postkontoret.

SnilleGuccis 5 tips for å få mest
mulig ut av FINN-appen!

Book opphenting fram til kl. 22 - pakken hentes hos deg etter kl. 23.

1.

BRUKTE
SKINNSKO

AirPod søker kjæreste

2,5

FINN er møteplassen for enslige pods - har du en

kategorisere hjertemerkingene dine.

kg CO2

singel AirPod hjemme? De kan være lett å miste,

Merk dine favoritter med et hjerte.

2. Opprett lister for favoritter, slik at du kan
3. Sett på varsel om prisnedgang for dine favoritter.

SPART!

Mitt fav tips!

så ta en titt på FINN for å finne en passende make!

4. Lagre spesifikke søk og få varsel når det du
ser etter legges ut.

Å kjøpe brukte klær gir miljøeffekt

5. Bruk sorteringsfunksjonene effektivt. Noen liker

I 2018 sparte FINNs brukere miljøet for 0,5 millioner tonn

kanskje best å scrolle i bilder, andre i lister eller på

CO2. Bare ved å velge brukt fremfor nytt. Det tilsvarer

kart. Du kan også velge å sortere disse etter pris

produksjonen av 7 millioner sykler, et bilfritt Oslo i

eller avstand!

et helt år eller 8 295 fotballbaner plantet med trær!
Her er noen eksempler på hva du kan spare miljøet for
ved å velge brukt istedet for nytt!

EN BRUKT
T-SKJORTE
I BOMULL:

12

kg CO2

UKT
EN BR KKE:
A
J
R
VINTE

11

SPART!

2
kg CO

T!
SPAR

FINNs life hacks –

#likebrabrukt!
Gå på Skattejakt
med smarte
FINN-triks!

Kombiner søkeord med
filter, for eksempel «Møbler og

Lyst til å innrede med noe unikt?

interiør», «kjøkkenutstyr»,

Søk etter «retro» eller «vintage»

«privat» og «nytt». Da kan du

gir mange vakre skatter.

finne helt nye produkter til en
rimeligere pris enn i butikk.

Ekskluder søkeord du ikke
Bruk smarte søkeord,

vil ha med ved å sette – foran

eksempelvis «feilkjøp»

ordet og * etter. Hvis du ser etter

og «bomkjøp». Et søk på

skrivebord, og vil se alt annet enn

«boligstyling» gir deg mange

glassbord eller bord med glass-

X

fine ting brukt til å style boliger

plater, kan du skrive

til en god penge.

«–glass*».
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Tjen penger på ting du har i skapet
Mange tenker at man ikke har så mye å selge, men hva
med de skoene som ble for små, eller vinterjakka du ikke
vil bruke til neste år? Her er fem tips for deg som vil tjene
litt ekstra:
1. Presentasjon
Klargjør produkter eller plagg ved å rengjøre/stryke/dampe
dem. Skitne eller krøllete plagg kan skremme bort kjøpere.
2. Skriv en god annonsetekst
Lag annonsen som om du skal få lyst til å kjøpe produktet
selv! Beskriv det du selger, f.eks. farge, størrelse, merke
og tilstand. Oppgi om du kan sende produktet.
3. Gode bilder
Dagslys er din beste venn! La produktet være i fokus.
Ta bilder fra mange vinkler, og få med detaljer. Klær ser
finest ut når de henger eller hvis man har de på seg.
Sko er finest på foten.
4. Sett riktig pris
Sjekk hva tilsvarende saker på FINN koster,
og legg deg gjerne på samme nivå som
dette. De fleste produkter synker

S!

LG
FØ

20-50 % i verdi med en gang de

OS

er kjøpt og brukt. Husk at hvis
man setter ned prisen vil mange
av de som har lagret annonsen

%
0
-3

få prisvarsel.

Husk digital kontrakt når du skal leie bolig
Nå har vi gjort det enda enklere for deg som skal leie bolig via FINN. Vi har nemlig utviklet en digital leiekontrakt som du kan

5. Tenk sesong!

bruke når du skal inngå leiekontrakt. Kontrakten er gransket av jurister, og gir deg mulighet til å signere digitalt – helt uten

Mye er aktuelt hele året, men det er sannsynlig at du får best

printer, skanner eller papir. Smart, ikke sant? Du finner kontrakten inne på den aktuelle annonsen, rett under «send melding»-

respons på vinterjakka fra høsten, og sandalene om våren.

knappen. Les mer her: https://www.finn.no/eiendom/leiekontrakt.html

FINNspirasjon - knallgode tips og råd
Lurer du på hvor lange alpinski bør være, hvordan du skiller en
ekte og falsk designerveske, eller hvordan du slår opp et telt?
Sjekk https://finnspirasjon.finn.no for masse gode tips og triks!

På flyttefot?

Et viskelær
hjelper deg langt
på vei for å få
hvite sneakers
hvite igjen >

Bobleplast, gamle aviser, banankasser og pappesker er det
du trenger, og det tar ofte tid å samle dette selv.
Profftips: Mange gir bort flyttekasser de ikke trenger på
FINN Gis bort, så lagre det som søk og du får varsel!

Å innrede et nytt hjem kan være dyrt, og på
FINN er det akkurat nå over 20 000 treff på
IKEA. Da kan du finne ferdigmonterte møbler i
nærheten av deg, og du kan slippe å bruke tid

Når du skal søke på FINN er det smart

(og frustrasjon) på å sette det sammen ;)

å prøve seg frem med forskjellige skrivemåter, særlig på ting som kan være litt
vanskelig å stave. Ray-Ban, for eksempel,
finner du også om du søker på Ray Ban,
Rayban, Raybans eller Rayband.

Send melding med en gang!
Hvis sofaen du har vært på jakt
etter en stund plutselig legges ut,
har du ingen tid å miste.
Vær hyggelig, og tilby deg
å komme raskt.

Du finner massevis av fine
ting på Gis Bort. Med enkle grep
kan møbler og andre ting pimpes til nye
høyder, og skinne som en juvel. Alt som skal

Bruk kartfunksjonen til

til er kanskje bare litt puss og litt maling.

å finne ting i nærheten av deg.
Da sparer du både tid og penger

Vær tydelige på at du oppfatter at

Men, du bør være rask på labben!

på å låne bil eller få det tilsendt,

dere har en avtale om kjøp. Da er det

Akkurat nå ligger det over 10 000 annonser

og kanskje får du et nytt bekjent-

mindre sannsynlig at selgeren selger

for ting som gis bort, og du må være

skap på kjøpet!

til noen andre som byr mer.

klar til å hente det med en gang.

Og, møt opp når du har sagt
du skal møte opp!
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utenriksredaktør:
psolhe@gmail.com

Pernille Solheim
951 10 941

– Diskriminering satt

Mindre reell: UDI regner iranske Bardia Fakhravaris søknad til studier som mindre reell enn masterstudenters. Bardia selv mener at fargekodesystemet er basert på overgeneralisering.

Ingen iranske eller ghanesiske medstudenter på studiet? Det er ikke tilfeldig.
Mange bachelorstudenter får avslag på visumsøknaden sin fordi de kommer
fra «oransje» land.

Studentvisum
tekst Pernille Solheim
foto Odin Drønen

Om et par uker skulle Bardia
Fakhravari (25) lande i Oslo, før
han skulle ta et annet fly videre,
og til slutt befinne seg i Tromsø –
lenger nord enn noen han kjenner noen gang har vært.
– Det er ingen som skjønner at
jeg vil til et sted som er så kaldt
og mørkt. Men jeg ser på det som
et eventyr, sier Bardia.
Han sitter på rommet sitt i
Teheran og snakker med Universitas via videochat.
Han skulle være på UiTs
campus i Alta i tre mørke og tre
lyse sesonger, mens han studerte
arktisk turisme. Men sånn ble det
ikke.

Bardia er nemlig fra Iran, et
av de 34 landene UDI kategoriserer som oransje. Det vil si at det
etter UDIs vurdering foreligger «et vesentlig utvandringspotensiale til Norge og Schengen» på grunn av den sosioøkonomiske situasjonen landet.
Bare røde land er har større
utvandringspotensiale, mens gule
og grønne har langt mindre.
Kravene Bardia fikk oppgitt da
han søkte om visum var at han
måtte betale et søknadsgebyr, og
kunne bevise at han hadde fått til
et fulltidsprogram på høyskole
eller et universitet. I tillegg måtte
han ha et sted å bo, og minst
121.220 kroner – nok til å overleve
i Norge i ett år.
Det siste var kinkig, siden den
iranske økonomien har blitt hardt
rammet av amerikanske sanksjo-

Vi forstår at
det oppleves
urettferdig
at ikke alle i
verden har de
samme
mulighetene
til å studere i
Norge
Christiane Heffermehl Lange,
enhetsleder i studieenheten
i UDI

ner mot landet siden høsten 2018.
– På under et år gikk prisen
for én euro fra 42.000 rial til
rundt 150.000. Det vil si at
inflasjonsraten var på mer enn
300 prosent. Så å skulle skaffe
12.000 euro var en utfordring,
sier Bardia.
– Men jeg klarte det til slutt,
blant annet med hjelp fra venner
i utlandet.
– Overgeneralisering
Det var et siste punkt i UDIs
retningslinjer som skulle felle
Bardias søknad. Der stod det at
det at visum på generelt grunnlag
ikke gis til studenter fra oransje
land som er på bachelornivå.
– Siden jeg er ung, ugift og
barnløs, så mener de at jeg ikke
har sterke bånd til hjemlandet
mitt. Det synes jeg er rart, sier
han.
Bardia forklarer at hele familien og slekten hans, med unntak
av en fetter, bor i Iran.
– Hva er forskjellen på en
bachelorstudent og en på masternivå? Jeg er 26 år, så jeg kunne
like gjerne ha vært en master-

student. Jeg tipper også at de
fleste masterstudenter er unge og
barnløse. Så hvorfor skulle de ha
sterkere bånd til sine hjemland?
spør han.
– Systemet er basert på overgeneralisering.
Vurderes individuelt
UDI forteller til Universitas at
denne typen regler kom som
følge av at Schengenavtalen ble
revidert i 2001. Da ble det opp til
Schengensamarbeidet å avgjøre
hvilke kriterier som gjelder for å
få visum for folk med ulike nasjonaliteter.
– Grunnen er at den indre
grensekontrollen mellom landene er bortfalt og at landene
dermed har en felles yttergrense
mot land utenfor Schengen, skriver leder for studieenheten i UDI
Christiane Heffermehl Lange i en
epost til Universitas.
Hun kan bekrefte at det er få
bachelorstudenter fra oransje
land i Norge, på grunn av fargekodesystemet. Men hun legger til
at selv om systemet forenkler prosessen, så vurderes hver søknad
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Tilbudsguiden

i system

AKTIVITETER

KJØRESKOLE

Blindern trafikkskole
Apalveien 60
0371 Oslo
post@blinderstrafikkskole.no
www.blinderstrafikkskole.no
Tlf: 92303040
Vi gir 5% rabatt på kjøretimer
og 10 %rabatt på obligatoriske kurs!

AVIS

Grubbegata 6
Oslo
dagsavisen@kundesenter.com
www.dagsavisen.no
Tlf: 22 99 80 50
50 % studentrabatt på Dagsavisen

abo@morgenbladet.no
www.morgenbladet.no
Tlf: 23 33 91 80

MUSEUM

Opplev Popsenteret
- et moderne og interaktivt
opplevelsesmuseum
for norsk populærmusikk.
Syng i studio! Studentrabatt
Trondheimsvn.2 v/Schous plass
Tlf: 22 46 80 20

Se våre aktiviteter og program på
popsenteret.no
og fb/popsenteret

50 % studentrabatt på Morgenbladet
Bestill her:
www.morgenbladet.no/student

BRILLER

Kjelsåsveien 143
0491 Oslo
Et eldorado for utforskende i alle
aldre.

Synsprøve ½ pris - nå kr 395,- inkl.
trykkmåling og netthinnebilde
Ta med studentbevis og få

25% rabatt
på briller inkl. comfort glass.

individuelt.
– Vi forstår at det oppleves urettferdig at ikke alle i verden har de samme
mulighetene til å studere i Norge. Samtidig er UDIs oppgave å forvalte et politisk
besluttet regelverk, og ta stilling til om
det er sannsynlig at søkeren skal reise
tilbake til hjemlandet etter endt opphold.
Mastersøknader mer reelle
Ifølge Lange vurderer UDI det som
mer sannsynlig at studenter på høyere
utdanningsnivå returnerer til hjemlandet etter endte studier, siden høyere
utdanning gir bedre sjanser for et fullverdig liv i hjemlandet. I tillegg mener de
at det at noen har en bachelorgrad fra før av
tyder på at søknaden til studier er reell.
Den forklaringen forstår Bardia
lite av.
– De har jo ikke latt meg legge ved noe
motivasjonsbrev eller en CV, sier han, og
legger til at saksbehandlerne derfor ikke
kan ha visst hvor motivert han er, eller
at han har to års relevant jobberfaring.
President i International Students’
Union of Norway Amine Fquihi er
kjent med problemstillingene som
«oransje «studenter står overfor. Han
forteller om studenter som har fått

visum i første omgang, men som sliter med å fornye visumet det andre
eller tredje året. Fquihi påpeker at det er
synd at verdens mest sårbare studenter
også er de som skal sendes hjem før de
har fullført graden sin, kun fordi de ikke
tilfredsstiller et økonomisk krav.
– Likhet for alle har vært en del av
den norske kulturen i lang tid. Men
måten visumsystemet fungerer for
studenter avslører en elitisme som er
uverdig denne nasjonen, sier Fquihi.
Akseptere eller lide
Bardia har klagd på vedtaket, og venter
nå på svar fra UDI, noe som kan ta opp
til seks måneder. I tillegg har han sendt
eposter til ymse maktpersoner i Norge.
Han har foreløpig ikke fått noe svar.
– Jeg vil kalle det diskriminering satt
i system. Men når systemet først er som
det er, så er det ingenting man kan gjøre,
sier han.
– Når man er fra Iran eller andre
steder i Midtøsten, så må man akseptere
at det ikke er like lett å få reise, studere
og oppleve ting som du som nordmann
får, for eksempel. Ellers kommer man til
å lide mye.
universitas@universitas.no

Velg blant kjente merker.
Eye Factory Byporten
Jernbanetorget 6
0154 Oslo
byporten@eyefactory.no
Tlf: 40 43 55 55
www.eyefactory.no

Husk SENT m/fiksefest 14.februar
(18 år, kl. 19-23)
Studentbillett kr 100,Tlf:22 79 60 00
www.tekniskmuseum.no
Facebook: Tekniskmuseum
Velkommen til oss!

TANNLEGE

EVENT
Sandakerveien 67A
0477 Oslo
Tlf:22 15 20 00
www.sandakertannlegevakt.no
10% studentrabatt
DJ Booking Norge AS
Frydenbergveien 48
0575 Oslo
djb@djb.no
Tlf: 90532929
www.djb.no
10% studentrabatt på leie av lyd- og
lysprodukter fra 123lyd.no
DJ til ditt studentparty/samling fra
djb.no
Spesialsydde løsning er som passer
ditt budsjett.

Fokus på kvalitet og smertefri
behandling til meget rimelig pris.

Garantert akutt time innen 2 timer.

GODE TILBUD
TIL STUDENTER
I OSLO
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KULTUR

kulturredaktør:
mariastore97@gmail.com

Maria Støre
415 82 126

Kart og (student-)kompass
På villspor
tekst Therese Norum Halvorsen
illustrasjon Øistein Bergli

Det du føler nå er helt normalt. Klart man blir spent når
man skal gjøre noe helt nytt. Klart at du blir lei av å subbe
rundt i korridorene på «Livets Harde Skole». På et tidspunkt føler du et behov for frisk luft og ny asfalt under
sneakersene. Og nå er du her, semesteret starter. Og du,
klart du kommer til å klare detta!
Noen er selvfølgelig mer nervevrak enn andre, noen
er mer belest enn andre, noen blir oftere drita enn andre,
noen er mer sosiale enn andre. Sammen utgjør vi den gemene studenthop. Hvem i den gemene studenthop er du?

Higer’n
Din sekk er lastet med: Du har ikke sekk, men PC-veske
i brunt skinn, og den er selvforklarende nok lastet med
din laptop.

Stresser’n
Din sekk er lastet med: De tre P-ene: Penner,
permer og pensum.

Det er typisk
norsk å være god

Utsett ikke til i morgen,
det du kan gjøre i dag

Motivasjonssitat: Gro Harlem Brundtland

Motivasjonssitat: Bekjente familiemedlemmer som
pusher 50 og er på VitaePro-kjøret

Mens de fleste strømmer til campus for å studere, er du
her for å spille maktspillet. Du har ett mål i sikte – bli
leder av studentparlamentet. Og deretter kåres til Oslos
mektigste student. Det beste med fadderuka synes du er
muligheten til å snakke og dele erfaringer med nye mennesker. Din favoritt drikkelek er «Jeg har aldri», for da
kan du ramse opp alle vervene du har hatt og så drikke.
Du har allerede en bachelorgrad, og som den beleste studenten du er, elsker du å «name-droppe» både forelesere,
pensum, store tenkere, politikere og sentrale lederpersoner. Å vinne er en hobby du dyrker, så du tar turen på
Semesterstart-Quiz på Uglebo 14. august, for å sette deg i
respekt og gruse nykommerne.

Man skal ikke plage
andre, man skal være
grei og snill, og for
øvrig kan man gjøre
hva man vil
Motivasjonssitat: Kardemommeloven,
Thorbjørn Egner

Du vokter ditt samfunnsoppdrag som del av den oppvoksende generasjonen. Du er smertelig klar over at fremtiden hviler tungt på dine skuldre, og tar studiene på rammeste alvor. Selv om vi er midt i august, er du fortsatt like
bleik som du var i mars. Du har nemlig benyttet sommeren til lesing av pensum – det gjør seg jo ikke sjæl!
Bortsett fra å bli kjent med de ulike foreningene på UiO
19. august, er det lite rom i kalenderen din til å delta på
fadderuken. Favoritthobbyene din er å markere viktig
pensum med merketusj, sette post-it-lapper mellom ulike
kapitler i bøker og putte ark i ringperm. Du er alle latsabbers våte drømmers ressursperson.

Smiler’n
Din sekk er lastet med: Grønn te og et
langt bånd som du bruker til å komme
dypere inn i yogastillinger med.
Første gang du kommer inn på
campus stopper du opp, trekker pusten
rolig inn gjennom nesen, puster sakte
ut og smiler. Du gløder. Når du hilser
på medstudentene dine holder du alltid håndtrykket
et par sekunder for lenge, mens du ser dem dypt inn i
øynene, nikker og gjentar navnet deres høyt. Du ser på
det som et enormt privilegium å være født i Norge og
å kunne studere. På tross av dette er du en fri sjel med

respekt for seg selv, så du tar hver dag som det faller seg
– kanskje kommer du på forelesning, kanskje ikke. Du
lar vinden som flagrer i haremsbuksene dine føre deg
dit du skal. Fadderuke for deg er Yoga i Frognerparken
15. august kl 16.45.
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Trener’n
Din sekk er lastet med: Håndkle, rekkert, hjelm og joggesko.

Sweat is weakness
leaving the body
Motivasjonssitat: Neonfarget singlet med påskrift i
salgsbod på Bali

Du kommer uthvilt og energisk til campus, og er klar for
å yte maksimalt. Du bruker enhver mulighet til å sette ny
personlig rekord. Du leser pensum med stoppeklokke,
går alltid trappene når du skal opp en etasje og tar doble
steg for å få litt ekstra pump i låret. Foreningsdagen er din
favoritt-dag, da kan du se deg ut enda en idrettsforening å
bli med i. Fadderuke og opptrapping til vektløfte-stevne er
dårlig kombo, så du dropper bli-kjent-greiene og bruker
heller kveldene til det du liker best: trening, påfyll og restitusjon. Tross strengt regime har du sett deg ut et arrangement hvor man faktisk kan ha det både gøy OG bevege
seg: Morningbeat fra 06.30–10.00 den 13. august.

Slækker’n
Din sekk er lastet med: En sixpack Seidel, et sammenkrølla info-ark, en liten blyant og en lommelerke med
ukjent innhold.

Er det så farlig a’?
Motivasjonssitat: En konge fyr du møtte på bartenderskolen på Kos

Når du endelig dukker opp på campus fire dager etter studiestart, har du ennå ikke rukket å bli helt edru etter Øya,
eller Roskilde forsåvidt. Du husker godt fra barneskolen at
det pleide å være ganske chill første skoledag, så du orker
ikke møte opp til studiestart. «Er det så farlig a´?», sier du
til deg selv. Du blir kjent med medstudenter ved å spørre
om ting som: «Hei, når var det vi skulle levere den analysen?» eller: «Hvilket auditorium skal vi i?» eller: «Vet du
hva som er pensum?». Selv om sommeren er på hell lar du
ikke en god mulighet til å lufte Hawaii-skjorta og rave til
the grave gå fra deg. Du tar turen på Sommerøya i Ekebergparken 16. og 17. august, og utsetter skolehverdagen
litt til.

Leiter’n
Din sekk er lastet med: Sort penn som kan viskes ut,
gullforgylte Tarotkort og ei kråke-fjær du fant i sandkassa som femåring og som du påstår bringer lykke.

Det har jag aldrig
provat förut, så
det klarar jag helt
säkert!
Motivasjonssitat: Pippi Langstrømpe, Astrid Lindgren

Du har lenge vimset rundt på leting etter meninga med
livet og ditt indre kall, og nå har du bestemt deg for å
lete videre mellom reolene på Universitetsbiblioteket.
Du bestemte deg for å studere da du leste Allers
hos bestemor i april. Horoskopet lyste mot deg
og sa: «Tiden er inne for å lære noe. Du står
foran en stor endring. Våg å ta sjansen!».
Så nå står du her. Du har bare fått vite
at semesteret starter i dag, men du
vet ikke hvor du skal gå, hverken
generelt i livet, eller for å finne riktig auditorium og fakultet. Etter
mye leting finner du endelig frem
til din faddergruppe, som er på vei
mot Velkomstseremonien på Universitetsplassen. «Flaks!» tenker du,
og ser med takknemlighet i blikket ned
på den lykkebringende kråkefjæra som du
alltid bærer med deg i lomma.
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ROCK CINEMA, I SAMARBEID MED 20TH CENTURY FOX:

RF / TORSDAG 15. AUGUST
– EKSKLUSIV FØRPREMIERE! FRI ENTRÉ. 18 ÅR LEG.

ROCK CINEMA, I SAMARBEID MED UNITED INERNATIONAL PICTURES:

RF / ONSDAG 21. AUGUST
– EKSKLUSIV FØRPREMIERE! FRI ENTRÉ. 18 ÅR LEG.

Trond-Viggo Torgersen
med Linn Skåber

ERLEND OSNES

RF / TORSDAG 29. AUGUST

RF / LØRDAG 31. AUGUST

BILL. KR. 270,-/220,- (STUDENT) + BILL.AVG. 18 ÅR LEG.

BILL. KR. 295,-/250,- (STUDENT) + BILL.AVG. 18 ÅR LEG.

+ SUPPORT: PUMBA
BILL. KR. 265,- + BILL.AVG. 18 ÅR LEG.

BILL. KR. 360,- (STÅPLASS HOVEDSAL) / 455,- (SITTEPLASS GALLERI)
+ BILL.AVG. 18 ÅR LEG.

RF / ONSDAG 11. SEPTEMBER

RF / TORSDAG 12. SEPTEMBER

BILL. KR. 350,- + BILL.AVG. 18 ÅR LEG.

BILL. KR. 225,- + BILL.AVG. 18 ÅR LEG.

RF / LØRDAG 14. SEPTEMBER

SS / LØRDAG 28. SEPTEMBER

BILL. KR. 350,- + BILL.AVG. 18 ÅR LEG

BILL. KR. 320,- + BILL.AVG. 18 ÅR LEG. I HOVEDSAL / FRI ALDER PÅ GALLERIET.

+ SUPPORT: MARNIK + SKYTECH + CITYZEN + WAYSONS
BILL. KR. 350,- + BILL.AVG. 18 ÅR LEG.

«SJIKANE»
SS / LØRDAG 31. AUGUST

SS / LØRDAG 7. SEPTEMBER

SS / LØRDAG 5. OKTOBER

RF* ROCKEFELLER / JD* JOHN DEE / SS* SENTRUM SCENE
FORSALG: WWW.ROCKEFELLER.NO / TLF. 815 33 133

| ANNONSER |
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Det eneste vi
mangler til studiestart er deg!

Urbanears Pampas hodetelefoner fra HØR
William Morris Ecoffee bambuskopp fra Black Cat
Emporio Armani solbriller fra Eye Factory

Bli medlem i kundeklubben BYPORTEN+
Last ned vår APP fra AppStore eller GooglePlay

Jernbanetorget 6, 0154 Oslo byporten.no
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DEBATT
KJØR DEBATT

debattredaktør:
debatt@universitas.no

Hete tips om debatter i andre redaksjoner

Tragisk travelt
—Istedenfor å sette arbeid
som det høyeste mål vil jeg
at vi heller skal sette mål om
selvrealisering og lykke. Å redusere stressnivået og psykiske
lidelser blant studenter og andre vil gagne både oss selv og
samfunnet som helhet.
Vanskelig å være uenig i
dette utdraget fra kommentaren «Tragisk travle studenter».
Benedict Jaravic, journalist i
Under Dusken, mener studentene har skapt et monster,
i form av en usunn arbeidskultur. Hvordan kommer så dette
til uttrykk?
—Vi skal bruke X antall

timer på lesesalen hver dag,
uansett hvor lite vi får gjort, og
hvor mange Youtube-videoer
man blir sittende å se på isteden. Vi velger ikke å fokusere
på hva vi faktisk oppnår: om
det vi gjør har høy kvalitet, eller om vi jobber effektivt. Det
viktige er bare hvor mye tid vi
har brukt på det.
Hvem er dette Vi-et han
plutselig taler på vegne av?
Som sosiologistudent er jeg altfor opptatt med å sitte i sofaen
og se Premier League og HBOserier til å ikke jobbe maksimalt effektivt i mine ukentlige
tre timer på lesesalen.

Rare hipsterNAVere i hasjrus
I årets første Studvest har
journalist Erik Aasebø laget en
oversikt over bergensstudentenes fordommer mot ulike
studiesteder. Tydeligvis tenker
mange at NHH-studentene er
overlegne snobber og at de på
det samfunnsvitenskapelige
fakultet er svært engasjerte.
Anders Øygard Hareide, student ved det humanistiske
fakultet har blandede følelser
om stereotypene knyttet til
eget studiested:

— På den ene siden er det
positivt å være hyggelig, og jeg
ser ikke noe feil i å ha egenskaper som rar, filosofisk eller hipster, men hasj, nerd og
NAV er vel kanskje ikke komplimenter, spør han.
Kanskje ikke, men tenk å
kunne lese filosofi og røyke
hasj dagen lang på statens regning da? Et slikt drømmeliv
er vel verdt å ofre et og annet
kompliment for?

Ukas tweets:

ANJA @anjarolland
Vi er i 2019, det er på tide at dere idioter slutter å late
som dere liker brunost
2/3 av brunost består av sukker og fett. Det er dere som sier dere IKKE
liker brunost som er løgnere!
Per Ståle Honning @suPerStaale
Dear mister president @realDonaldTrump sir we really appreciate your concern about ASAP Rocky but
could you also help the little boy Emil Svensson who
has been illegally detained and submitted to forced
labor in the snickarbod for many years thanx
Takk for at du våger å tale der andre tier, Per Ståle!

Debattregler i Universitas

debatt@universitas.no
Typiske innlegg er mellom
1500 og 2000 tegn, inkludert
mellomrom. Lengre innlegg
kan vurderes i noen tilfeller

988 62 913

Vi skal ta vare på dere
muligheter til å vokse, og på den måten å sette dere
og samfunnet i stand til å svare på vår tids utfordrinSvein Stølen og Gro Mo, rektor
ger.Studietiden handler også om bli kjent med byen
og prorektor ved Universitetet i
dere bor i. Oslo er en fin by å være student i! Bruk
Oslo
byen for alt den er verdt. Gå på konserter i aulaen,
ta en titt på de uvurderlige vikingskipene på Bygdøy.
Kjære nye studenter, velkommen til UiO og til Oslo! Ta en kollokvie i Botanisk hage, eller gå på kunstsaVi har gledet oss lenge til å ta imot dere! Vi vet dere fari på Blindern campus.
kommer til oss med store ambisjoner. Og de amStudentlivet handler også om å bli kjent med seg
bisjonene handler som oftest ikke om dere selv; de selv. Det er utrolig viktig for oss at dere får det bra
handler om samfunnet;
hos oss, og vi gjør vårt beste
om at dere vil bidra til noe
for å få det til! Skulle ting allikevel bli vanskelig, husk på
større enn dere selv. Dere vil
helsetjenestene SiO tilbyr.
løse klimakrisen, bekjempe
Oppsøk karrieresenteret og
fordommer og hat. Dere vil
skrivesenteret. Be om veiutvikle nye energikilder og
ledning på studieprogramlindre uhelbredelige sykmet ditt. Vi er mange her
dommer. Dere vil bli læreren
som kan hjelpe deg. Men
som ser den eleven i klasserommet som trenger ekstra
pass også godt på deg selv.
støtte for å vokse.
Snakk med medstudentene
Svein Stølen og Gro Bjørnerud Mo, rektor og prorektor ved UiO
dine, de kan også trenge en
Dette er vårt løfte til dere:
venn. Vi vet det er viktig å
Vi skal ta vare på dere, og
få nok søvn, spise regelmessig og være i bevegelse. Vi ber dere følge ekstra godt
på deres engasjement og kunnskapstørst. På UiO
med på alkoholforbruket i forbindelse med studivil dere møte dyktige medstudenter. Dere vil møte
estart. Ha det gøy, men ta også vare på deg selv og de
undervisere som brenner for faget sitt, den nyeste forskningen fra verdensledende forskere. Dere
rundt deg. Til slutt: Bruk fadderne for alt de er verdt!
vil møte tette koblinger mellom undervisning og
De er her for dere.
universitas@universitas.no
forskning. Det betyr at vi vil utfordre dere og gi dere

Velkommen 1

Vi ber dere følge
ekstra godt med på
alkoholforbruket i
forbindelse med
studiestart

Så godt som hver gang jeg er ute i Bergen
ser jeg en musikalsk hyllest av sexisme på
både vors, byen og nachspiel
Tore Marius Matre, journalist i Studvest, mener Metoo aldri nådde musikken.

Curt Rice @curtrice
Innrømmer at jeg sliter med å forstå kritikken av
«elitestudier». Kunne ikke man si at medisin- eller
ingeniørstudier er elite? Bare de med toppkarakterer kommer inn og studiene tar masse ressurser fra andre studenter. What am I missing? Er det
elite+humaniora som dere misliker?
That is correct, Curt. Humaniora må kjenne sin plass på bunnen av universitetets næringskjede.

Vil du få din mening på trykk i
Universitas?
Send innlegget ditt på e-post til

Mikkel Ihle Tande

 Vi trykker ikke innlegg
som har vært på trykk i
andre aviser, eller som er
hatske og trakasserende
 Vi tar oss retten til å
fortkorte innlegg
 Frist for innsending av
innlegg er søndag kl. 17
 Legg ved et portrettfoto
av deg selv i e-posten

Påvirk din egen hverdag!
ning i prosjekter, engasjer dere i studentpolitikken
og -foreninger, diskuter med hverandre og lærere,
og skriv gjerne innlegg her i Universitas! På denne
Curt Rice, rektor ved Oslomet – Stormåten kan du påvirke din egen hverdag, og også
byuniversitetet
gjøre noe for dine medstudenter og de som kommer
etter dere.
Kjære studenter, både dere erfarne og dere som trer
Studietida er sosial, og mange vil oppleve å få
inn i studenttilværelsen for første gang!
venner for livet. Jeg vil også oppfordre dere til å bli
Velkommen til et nytt akademisk år i Oslo, en av
kjent med medstudenter fra andre studieretninger.
de mest allsidige byene å være student i. Gratulerer
Det er mange internasjonale studenter på campus,
med valget om å ta høyere utdanså ta gjerne initiativ til å bli kjent
ning. Det vil påvirke livet ditt fpå
med mennesker fra en annen kultur. Det vil du lære mye av, og det
mange måter. Det vil ha noe å
kan gjøre godt for andre. Mitt siste
si for verdiene dine, hvordan du
råd vil være å komme raskt i gang
utvikler deg som menneske, omgangskretsen og karrieren din.
studiene. Begynn å jobbe, lese og
knytte nettverk med en gang. Læring er en prosess du må ta aktiv
Vi ved utdanningsinstitusjonene jobCurt Rice, rektor ved Oslomet
ber kontinuerlig og dedikert med
del i, med egen jobbing, i samarbeid med lærere og medstudenter,
å svare best mulig på deres behov
og ute i praksis. Å studere vil kreve mye av deg, men
og forventninger til studiehverdagen, slik at den
oppleves god og meningsfylt. Det handler om alt fra du vil få enda mer igjen i form av kunnskap, ferdigheter og erfaring. Og still spørsmål! Utfordre deg
profesjonell administrasjon og digitale verktøy, til
selv, faget og lærere, vedtatte sannheter og praksis.
relevant og god undervisning av kunnskapsrike og
engasjerte lærere, og trygt og inkluderende student- Nysgjerrighet og kritisk tenkning er avgjørende for
miljø. Men det er dere som vet best hva som gir den
at samfunnet utvikler seg. Lykke til!
beste studentopplevelsen. Derfor trenger vi å høre
fra dere! Så takk ja til invitasjoner om medvirk-

Velkommen 2

Skriv gjerne
innlegg her i
Universitas!

25

onsdag 14. august 2019

Det handler om å gjennomføre!
Det er mange studier å velge mellom. Kristiania alene har

Velkommen 3
Arne H. Krumsvik, rektor ved Høyskolen
Kristiania

Kristiania holder til i hjertet av storbyen. I kvadraturen
og langs Akerselva skal rekordmange starte sine høyskolestudier i år. Vi takker for tilliten og lover praksisnær
undervisning kombinert med studentaktive læringsformer. I år er det 105 år siden vår grunnlegger startet Norsk
Korrespondanseskole. Ernst G. Mortensen ønsket at flest
mulig skulle få tilgang til utdanning. Det er en misjon som
fortsatt er styrende for vår virksomhet. Vi har skrevet ut
3,5 millioner vitnemål gjennom disse årene. For oss er det
viktig at du også fullfører og får ditt vitnemål. Din suksess
er vår suksess. Uansett hvilken institusjon i byen vår du
har valgt å studere ved, vil jeg anbefale deg på det sterkeste
å gjennomføre studiet du har begynt på. Vitnemålet er
billetten til både arbeidsliv og videre studier. Det er lite å
vinne på å rykke tilbake til start.

Når høstmørket faller
på, kan tvilen komme
snikende. Skal jeg
virkelig jobbe med
dette resten av livet?
Arne H. Krumsvik, rektor ved Høyskolen Kristiania

over 100 ulike studieprogram. Og når høstmørket faller
på, kan tvilen komme snikende. Skal jeg virkelig jobbe
med dette resten av livet? Det første studieåret er mest
kritisk. Alt for mange norske studenter gir opp allerede før
eksamen i mai. Dermed går de glipp av å oppleve at man
får flere valg og mer fleksibilitet jo lenger man «holder ut»
som student. Du kan gjøre de aller fleste studieprogram til
«litt ditt» gjennom valg av praksisplass, valgfag, utveksling
og oppgavetema. Du vil kunne bruke det du lærer i langt
flere yrker enn det tittelen på studieprogrammet antyder.
Like mye som å forberede seg til en bestemt jobb,
handler studiene om å utvikle seg som et kritisk tenkende
menneske og om å kunne løse komplekse problemer på en
systematisk måte. Det er ferdigheter du garantert får bruk
for. Vi vet at sannsynligheten for å gjennomføre er større
dersom du opplever å være faglig og sosialt integrert. Derfor er denne åpningsuka en del av planen. Vi ønsker at du
skal få deg gode studievenner. Så gjenstår det for deg å ta
en viktig beslutning. Bestem deg for å gjennomføre.
universitas@universitas.no

Oslo trenger en ny og rettferdig boligpolitikk
Boligpolitikk
Sarah Lilleberg Safavifard, 5.
kandidat til bystyret, Oslo SV og
Solveig Skaugvoll Foss, stortingsrepresentant, Oslo SV

Det er en menneskerett å ha et skikkelig sted å bo, men i Oslo
er unge og førstegangskjøpere altfor avhengige av familiebakgrunn for at boligdrømmen blir realisert. Dette er ikke
det vi kan kalle et åpent og rettferdig boligmarked, og vi er lei
av å stresse over om vi noen gang kommer inn på markedet.
Nå må staten bidra som en aktiv aktør i boligmarkedet før
det blir helt ødelagt. Oslo trenger at folk reiser til byen vår
for å studere, men mange får en dårlig velkomst i form av
et altfor dyrt bosted. Situasjonen hvor studenter må ut med
godt over halvparten av sin inntekt for å kunne bo på få kvadratmeter har pågått altfor lenge uten at noen har tatt grep.

Oslo trenger et
mangfoldig og
miljøvennlig
bomiljø
Sarah Lilleberg Safavifard og Solveig Skaugvoll Foss,
bystyrekandidat og stortingsrepresentant, Oslo SV

Vi må bygge flere studentboliger, men det er ikke nok. Vi
må også fikse resten av boligmarkedet. Derfor går SV
til valg på at Oslo kommune skal opprette et eget utbyggingsselskap som sørger for en sosial boligpolitikk hvor
unge, førstegangskjøpere og lavtlønnede får en pangstart
på boligmarkedet. I dag er boligmarkedet preget av at det

lønner seg å investere i bolig fordi boligprisene stadig blir
høyere. En feil med systemet er at det ikke er til for de som
trenger det, ettersom unge kjøpere sjelden har egenkapitalen som trengs. Derimot vil rike investorer tjene godt på at
de stigende boligprisene gir høyere avkastning.
Oslo trenger et mangfoldig og miljøvennlig bomiljø
hvor byens ulike kulturer, aldersgrupper og funksjonsdyktighet kan møtes. Det koster å bygge boliger som er
tilgjengelige for alle, som er lagd av miljøvennlige materialer som varer, og hvor håndverkerne har fått anstendige
lønns- og arbeidsvilkår, og hatt lærlinger med seg på
byggeplassen. Gratis aktivitetsskole, 87 nye trikker og nytt
Tøyenbad viser at det rødgrønne byrådet de siste fire årene
har evnet å gjennomføre god politikk, selv når det koster.
Alle skal ha et trygt og godt sted å bo, og fortsatt sitte
igjen med penger å bruke på andre ting når de har betalt
husleia. For bolig er til å bo i, ikke til å spekulere i.
universitas@universitas.no
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ANMELDELSER

Mylena Kifle

anmelderredaktør:
anmeldelser@universitas.no

974 83 042

SPESIAL

Lar god musikk snakke for seg selv
Pom Poko har kanskje bare gitt ut én
plate, men på Øyafestivalens siste dag
fremstår de som alt annet enn ferske.
«Klarer dere å holde dere tørre?», spør vokalist Ragnhild Fangel fra sce-

nen. Et dyvått publikum murrer litt tilbake, før Fangel trekker tilbake
spørsmålet, og setter i gang første låt. Deretter serveres det en drøy time
med skikkelig god rock.
Det ville ikke forundret undertegnede om Pom Poko stod på den største

scenen allerede neste år. Alt fra Fangels klokkeklare vokal til gitar, bass og
trommer er ti av ti på alle punkter. Det som er deilig å se med Pom Poko
er det minimalistiske, ikke-noe-tullball-opplegget de kjører på scenen.
Når de starter å spille er det kun de fire bandmedlemmene med hver sin
mikrofon og/eller instrument, og ikke noe som drar oppmerksomheten
vekk fra det man faktisk er der for: nemlig musikken.
Og musikken er god. Med Arctic Monkeys-inspirerte riff, og en likbar

Franz Ferdinand-tune er det lett å like det Fangel og resten av bandet
serverer. Mellom sangene er det heller ikke noe unødvendig pjatt, og det
er tydelig at de vil la musikken snakke for seg. De koser seg åpenbart på
scenen, og selv om de kanskje hadde fortjent noe mer hype fra publikum,
ser i hvert fall ingen ut til å sovne helt.
Til tross for at de spiller på den nest største scenen, har de ikke klart å

FOTO: GINA GRIEG RIISNÆS

tiltrekke seg et nevneverdig stort publikum. Dette er sannsynligvis et resultat av en noe uheldig timing med oppsettet, da hele Øya er smertelig
klar over at Karpe avslutter på scenen ved siden av en liten time senere.
Likevel gjør Pom Poko det aller beste ut av det, og gjennomfører en solid
konsert med god, gammeldags rock. Fanges nydelige stemme er det i alle
fall ingen tvil om at vi kommer til å høre mer av i tiden som kommer.
Jonas Solgård
anmeldelser@universitas.no

Ti av ti: – Det som er deilig å se med Pom Poko er det minimalistiske, ikke-noe-tullball-opplegget de kjører på scenen, mener vår
anmelder.

Selvfølgelig er Sigrid spektakulær
Nabojente fra Ålesund
og internasjonal artist i
klokkeklar harmoni.
Sigrid får endelig spille på den store scenen,

og forventningene er til å ta og føle på. En
sjokkerende mengde mennesker strømmer mot Amfiet, festivalens største scene,
hvor Sigrid skal gjøre det hun kan best – å
lage liv.

Ingen feil: Sigrid treffer alle toner og gjør akkurat det hun skal.

FOTO: GINA GRIEG RIISNÆS

En enkel jente fra Ålesund entrer scenen.
Hun er iført Levi’s jeans og en hvit singlet.
På danseføttene har hun svarte sneakers.
Sigrid viser sitt jordnære seg. Men begrepet «jordnær» brukes bare om mennesker
som kunne vært i skyene. Sigrid burde
være i skyene. Låta «Sucker Punch» starter showet, og stemmen, publikum, lyd og
lys imponerer – selvfølgelig. Det er nemlig
ingen feil ved Sigrids opptreden. Hun gjør
akkurat det hun skal. Artisten treffer alle
toner, beveger seg i takt med musikken og
snakker til publikum som om de er vennene hennes.

Men det blir som å anmelde den nyeste

boka til Jo Nesbø. Forventningene er skyhøye og dermed kaster de fleste en femmer
– det er tross alt Jo Nesbø. Sekseren må
virkelig være fortjent. Sånn blir det med
Sigrid også. Man vet akkurat hva hun kan
og denne konserten gir oss nettopp det.
Intet mer, intet mindre.
De deilige poplåtene inviterer til dans og

skaper en storhetsfølelse hos hele publikum. Men det eneste som virkelig overrasker, som virkelig setter prikken over i’en og
illusrerer hvor god Sigrid er, er låta «Strangers». «Det er potensial til å bli dansegulv
her» roper hun utover Tøyen, før hun
begynner låta a cappella. Og dansegulv
blir det virkelig!
At Sigrid er en av Norges største interna-

sjonale artister og «the ultimate girl next
door», er en selvfølgelighet. Dama er en
popstjerne. Om «Don’t Feel Like Crying»
ble den ultimate finale? Vel, det var som
på plate. Råbra.
Maria Støre
anmeldelser@universitas.no
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(følg spillelista på spotify)

Universitas anbefaler

Unge Ferrari gjør alt
riktig – og mer

Mylena Kifle, anmelderredaktør

Booty – Lil Halima, Canto
Sommeren er ikke over!!!!

Illusjon – Kapteinen
Digg og catchy hip-hop fra Stavanger

Her Too – Matilda
Sommerflørten flytta til Bergen? Hør
denne

DIAMANTER – Robin T
Nyydelig norsk rap <3

Kulturkalender uke 33
Sommerøya

16/8 – 17/8

Ikke fått nok av festivaler enda?
Sjukt glad i elektronika? Jeg
kan IKKE relatere. Men samma
det – av det mine kule, technoelskende venner forteller meg er

Kanskje Oslos hyggeligste festival!
Urban musikk, dans og annen kunst
fra mange forskjellige land. Mangfoldet i denne festivalen er deilig og jeg
lover at alle finner noe som passer for
seg. Og best av alt, det er helt gratis!

Sommerøya tidenes festival.
FOTO: GINA GRIEG RIISNÆS

Tilstedeværelse: Han står helt alene på scenen. Det er intimt, skjørt og vakkert, sier Universitas’ anmelder

Til tross for at den store svenske artisten, Robyn,

Det er ikke ofte en artist er bedre live, men Unge

nettopp har begynt å spille på en annen scene, klarer Unge Ferrari å fylle scenen Sirkus ganske raskt.

Ferrari er langt bedre live enn på plate. Alle i det
store teltet har helt glemt at Robyn spiller på en
annen scene, for nå bygges det opp til fest. Unge
Ferrari drar publikum grasiøst gjennom et imponerende show. Flere ganger skifter han antrekk,
motivene på storskjermen endrer seg etter han og
det er nettopp disse detaljene som ender opp med
å bli det som skiller klinten fra hveten. Dette er rett
og slett deilig, deilig, deilig.

Og han åpner med et smell. Stig Joar Haugen, kjent

som Unge Ferrari, eier showet fra første sekund.
Låta «FAMILYEH» setter skapet der det skal stå.
Opptredenen er gjennomført, godt innøvd og ufattelig presis. «Det er her du må være. Hvis ikke går
du glipp av noe», roper han til publikum etter første låt, og man vet allerede at han har rett.

Ekeberg hundesletta. Helgepass: 1168,Fredag klokken 16:00. 690,Lørdag klokken 14:00. 690,-

Rådhusplassen
Fredag klokken 16:00
Lørdag klokken 10:00
Søndag klokken: 10:00

19/8 – 24/8
17/8

SALT art & music #15
SALT har i hele sommer hatt arrangementer hvor god musikk, dans, mat
og utekino (!) forenes. Og sommeren
er ikke over! Denne lørdagen er det
blant annet konsert med nykommer
Jez_ebel og utekino hvor de viser Pulp
Fiction.

Var du på Robyn på fredag? Da gikk du glipp av noe.

SALT klokken 11.00–01.00
Gratis dagspass før klokken 19:00
ID: 20 etter klokken 19:00

Verden i svart/hvitt
Har du behov for litt intellektuelt
påfyll etter fadderuke og festivaler?
Litteraturhuset vier sesongåpningen
sin til spørsmål knyttet til rasisme.
Her stiller de krevende og interessante spørsmål som «hvem sitt
ansvar er rasismen egentlig, og
hvorfor er akkurat det så vanskelig å
snakke om?». Denne uken inviterer
de kjente forfattere fra ulike land
som har noe vettugt å si om rasisme
og litteratur.
Litteraturhuset
Klokken 18:00 og 20:00.
Pris: 50–100,-

Arif kommer på scenen til «BBB» og nå er det virke«Vi Kanke være Venner» er neste låt ut og det er

tydelig at Unge Ferrari vet hva han driver med. Det
er nesten ikke merkbart hvor nøye planlagt alt er,
men det avsløres av de perfekte overgangene fra låt
til låt, det visuelle på scenen og tilstedeværelsen.
Under denne låta, som er en av hans mest spilte på
Spotify, står han helt alene på scenen. Det er intimt,
skjørt og vakkert.

lig fest. Låta «Ung og dum» bygger opp mer av den
stemningen man har kjent på siden start. Spesielt
når artisten på scenen avslutter sangen med å si at
han «elsker oss, alle fuckings, alle sammen». Når han
avslutter med låta «Balkong», skal man være så ufattelig glad for at man var akkurat her denne fredagskvelden. Unge Ferrari er så langt Øyas beste norske
liveartist. Dette er av det store, dette endrer deg.

16/8 – 18/8

Melafestivalen

Ukas anbefaling

Teresa Eltervåg Cissé, journalist i Universitas

Make Monster great again
Hvem: Spesielt veggiser Hva: Monster Hvorfor: Har vitamin B12

Maria Støre

Monster energidrikk er kanskje mest
populært blant fortnite-spillende
tolvåringer med fake leg. Det er fordi
de har forstått noe vi ikke har. Det er
heftig shit. Grove saker. Jeg vet at
trangen til å fremstå så høykulturell
som mulig er stor, spesielt på Blindern, og at Nocco da blir det naturlige
valget. Nocco virker å være den eneste energidrikken som er sosialt aksep-

anmeldelser@universitas.no

tert blant «voksne». Men la oss være
ærlige, det er ingenting som slår
Monster Energy Ultra White på smak
(og veldig kult utseende). Styrt den
halvliteren med koffein av øverste
klasse og kjenn blodet begynne å
boble, pupillene utvide seg og hjernen gå opp to gir. Takk meg senere.
Unleash the ultra beast.

Ukas advarsel

Gunhild Tveiten, journalist i Universitas

Ryggsekk-helvete
Hvem: Publikum Hva: Ryggsekk Hvor: På festival

FOTO: GINA GRIEG RIISNÆS

Planlagt: Unge Ferrari skifter antrekk flere ganger og motivene på storskjermen endrer seg etter han.

Du har betalt om lag tre tusen for ukespass på Øya. Lysene går på og bassen dundrer gjennom hele kroppen.
Det er konserttid! En gjeng med overstadig berusa shitkids opptar plassen foran deg. De dytter og danser.
De går med ryggsekk. Hvorfor tar

de med et slikt beist på konsert?
Uvitende om det deisende objektet,
plager disse folkene alle andre! Så
neste gang du skal på festival; gi faen
i ryggsekken da! Både den og du er
i veien.

Ad notam

Universitas oppsummerer uka

Vi spør

av Boom Lorizzle

We’re back, bitches
I semesterets første utgave av
Universitas kan du lese om alt
fra mikromobilitet til honoursstudenter til studentpolitikk. En
ny faddervaktordning blir også
omtalt, et program som har blitt
introdusert i Bergen og Trondheim med stor suksess. Tall fra
Oslo legevakt viser nemlig at
august var den måneden i 2018
der flest ungdom under 24 år ble
innlagt på grunn av alkoholforgiftning.
Donald Trump, USAs 45. president og landets øverskommanderende, sier til Ad notamredaksjonen at han er henrykt
over at tilbudet endelig blir introdusert i Oslo.
– Jeg er den beste avholdsmannen du noen gang kommer til
å se! Ever! Min administrasjon
har de beste faddervaktordningene noen sinne, proklamerer
han.
Trump er som kjent avholdsmann, og har ifølge seg selv aldri drukket alkohol eller prøvd
narkotika.

Andre kjente avholdspersoner
som Daniel Radcliffe, bedre
kjent som Harry Potter, og den
skotske artisen Calvin Harris
uttrykker også sin støtte til ordningen.
De mener det hele er et steg i
riktig retning for å avskaffe fadderuken i sin helhet.
– Expecto faddervakt! , brøler
Potter, idet en hvit masse skyter
ut av tryllestaven hans.
Han får støtte fra Harris, som
ikke ser ut til å ta referansen.
– Jeg har aldri sett noen av de
filmene, men jeg har hørt de
forandret livene til en hel generasjon, sier den skotske DJen.
Han legger til at han selv vurderer å innføre noe lignende på
alle fremtidige konserter. Kort
oppsummert forteller han at
han er lei av å spille for drita fulle
tenåringer.
– Ingen får jo med seg noen ting
av det jeg spiller, sier en indignert DJ mens han dunker ned
fem haggis.

Ukas studentvin
Plast og husholdningssaft: Det er fadderuke, klokken
er ti på seks, og du ser deg rundt i
desperasjon på ditt lokale pol. Alle
flaskene ser jo helt like ut. Du liker
ikke egentlig vin, men nå som
du går på Blindern er dette
nok en livsbyrde du må lære
deg å håndtere. Fortvil ikke!
Øyvind Halsøy,
«Fredag» er her for deg. Den vinanmelder i Universitas
klarer kunststykket å være
vin som smaker husholdningssaft. Vinsmaken er fraværende, men rødfargen er dyp
og selvsikker. Etiketten opplyser at den passer til pizza,
pasta, taco, hvit fisk, kylling, og rødt kjøtt. Flasken er av
plast, så du kan kaste den rundt og trikse for å imponere den ene fadderen som er litt søt og blir søtere i takt
med Fredagsmengden. I tillegg har den skrukork, så når
vinsnobbene i faddergruppa vil smake, kan du skru igjen
flasken og løpe.
Vinvurderingen skjer i samråd med redaksjonen i Universitas.

Fredag
Pris: 115 kroner
Land: Frankrike
Alkohol: 13.5 prosent

Eeeh... faddervaktordning...
eeeh... holdt på å si atte...
Faddervaktordningen i Oslo, som er nyinnført dette skoleåret, skal ifølge Gard
Løken Frøvoll, leder for Velferdstinget, innebære at overstadige berusede studenter får tilbud om vann og boller. Ole Rosin, som er leder for Foreningen for
glutenintolerante studenter, raser over lavterskeltilbudet, og mener det er et
hån mot hans forening. Han tok derfor en telefon til fadderkoordinator ved UiO,
Philip Havig, for å finne ut mer.
[ring, ring]
– Hallo?
– Hei, dette er Ole Rosin, jeg ringer
fra Foreningen for glutenintolerante
studenter. Jeg har et par spørsmål om
faddervaktordningen. Har du fem
minutter?

– Ja.
– Jeg skjønte det var sånn at man kan
ringe en faddervakt hvis man er skikkelig full. Kan du forklare litt mer?
– Faddervaktordningen arrangeres for første gang i år etter modell fra
andre byer. Utplasserte faddervakter
skal fungere som en slags natteravnordning, som skal hjelpe studentene
med å drikke vann og komme seg
hjem.

reagert på at det kun vil bli servert
vann og boller til de som er overstadig
berusede. Hvorfor akkurat vann og
boller?
– Ehh… Jeg holdt på å si.. Akkurat
hva som blir servert har jeg ikke full
oversikt over. Såvidt jeg vet er det noe
frukt også, men akkurat hva som serveres er det SiO mat og helse som står
for, ikke noe
– Hva vil dere gjøre dersom dere
oppdager glutenintolerante studenter
som har fått i seg øl MED gluten?
– Ehh… holdt på å si.. da… vil vel
faddervaktene etter beste evne forsøke
å hjelpe til og så er det helsepersonell
eventuelt, da.
– Studier vår forening har gjennomført tyder på at så mye som 23% av

– Vi har folk i foreningen vår som har

studenter har en form for glutenintoleranse. Hvor mange prosent av bollene inneholder gluten?
– He-he-he, vet du hva, det har jeg
dessverre ikke oversikt over. Så vidt
jeg vet er det ikke noen glutenfrie boller, men det er nok et glutenfritt serveringstilbud også.
– Ja, det håper jeg, ellers...
– Har du hørt den Lillebjørn Nilsensangen hvor han synger om boller og
brus?
– Ja…?
– Hva gjør dere hvis det kommer en
mus, kommer en mus, kommer en
mus?
– Hahaha. Da vil vi nok holde den
musa vekk fra både boller og frukt.
–... holdt på å si... snallast!

SVAR/DOM

QUIZJYPLINGEN

0-4. Love Island: Innsatsen din
her minner STYGT om Tones
skjermtid i Love Island - ikkeeksisterende :)
5-9. Ex on the beach: Bitch....... hør
her......

8. Hvilken planet ligger nærmest sola?

14. Når ble Øyafestivalen arrangert for første gang?

2. Hvilken festival ble ikke arrangert i år etter seksten år på rad?

9. Hva skiller de fire innerste og fire ytterste
planetene i solsystemet vårt?

15. Hvilken festival arrangeres på Bislett
Stadion?

3. Hvilken rap-artist er produsent for TVserien Euphoria?

10. Hva kalles læren om forestilte forbindelser mellom himmellegemene og
jorden?

16. Innsjøen Mjøsa strekker seg over hvilke
tre fylker?

11. Hvilken amerikansk artist ga ut sangen
«Superstition» i 1972?

18. Hvilket ferskt kjendisvennepar får eget
TV-program på TV Norge til høsten?

12. Hvilket universitet var det første i Norge, og når ble det grunnlagt?

19. Hva heter personen bak Tame Impala?

4. I hvilken kroppsdel finner vi det minste
beinet i kroppen?
5. Hvem var statsleder i Sovjetunionen under Tsjernobyl-ulykken?
6. Hvem er programleder i TV-programet
Allsang på Grensen?
7. Hvilken amerikansk artist ble varetekts-

fengslet i Sverige i sommer?

13. Hvilket norsk band holdt sin avslutningskonsert på Øyafestivalen i år?

Rebus

17. Hvem er på Oslos byvåpen?

20. Hvem er forsknings- og høyere utdanningsminister i dagens regjering?

10-14. Paradise?: Det later til at du
både er DIGG og har noe mellom
hodet :) Kanskje det er håp?

av Teresa Eltervåg Cissé,
deskjournalister i Universitas

15-20. Den Unge Mester: Ikke for å
være ekkel, men nyhetsredaktør Henrik Giæver er sjefsquizmaster i Morgenbladet. Nå kan
du kanskje tørre å prøve deg
på den? :)

1. Litium 2. Slottsfjell 3. Drake 4. «Stigbøylen» i øret 5. Mikhail Gorbatsjov 6. Katrine Moholt 7. A$AP
Rocky 8. Merkur 9. De fire innerste er steinplaneter og de fire ytterste er gassplaneter. 10. Astrologi 11.
Stevie Wonder 12. Universitetet i Oslo, 1811 13. Razik 14. 1999 15. Findings 16. Oppland, Hedmark
og Akershus 17. St. Hallvard 18. Jan Thomas og Einar Tørnquist 19. Kevin Parker 20. Iselin Nybø

1. Hvilket grunnstoff har nummer 3 i det
periodiske systemet?

av Hellevangster
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HINT: HEI! Send løsning universitasdesk@gmail.com
FORRIGE LØSNING: «Den ekte hersker av jerntronen» Det klarte Vegard Nygård, Petter Kristiansen, 0461 boys, BAB’n, Dan Børge Brekker Seg, og Tryptofaenihelvete.
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