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Mediasaker
Mediasak Nidaros om boligpriser i Trondheim: https://www.nidaros.no/boligprisene-oker-stadig-itrondheim-ikke-en-fordel-for-studentene/s/5-113-74813
Mediasak Adressa om studenthelse og fadderuka:
https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/ordetfritt/2020/08/21/Studenthelse-er-byhelse-22520265.ece
Kontakt med nytt Velferdsting
Planlegging av Temadag
Temadagen for VT og Sit i september er begynt planlagt mellom Styreleder og leder for VT-AU.
Tematikken skal være relevant for begge parter og for dagens situasjon for studentene.
VT-seminar
Velferdstinget hadde oppstartsseminar for det nye Velferdstinget 28.-30.august med
Velferdstingsmøte den 30. På seminaret ble Velferdstinget satt inn i sin organisasjon, møtevirksomhet
og hvordan de kan påvirke Sit og andre politiske saker. Sofie og Thomas fra Sit-styret holdt en
innledning til VT om hvordan styrets arbeid foregår, hvordan samarbiedet er mellom VT og Sit-styret
og hvordan studentstyringen i Sit er i praksis.
Bli-kjent-med-Sit-dag
Velferdstinget møtte Sit 25.august. Der fikk de fremføringer fra alle direktørene i Sit om de områdene
de har ansvar for.
Revidert samarbeidsavtalen
VT og Sit har sammen arbeidet for å revidere samarbeidsavtalen.
VT-møter
Det er gjennomført to AU-møter i VT og ett møte i Velferdstinget. Velferdstinget har nå valgt et
fullstendig Arbeidsutvalg for den kommende perioden. Arbeidsutvalget har også jobbet frem en
handlingsplan for det de skal gjennomføre frem til neste sommer.
Deltakelser
Deltatt på Kickoff Psykososial
Kickoffene er viktige for de ansatte i Sit, og jeg var så heldig at jeg fikk være med på Psykososial sin
Kickoff i deres lokaler ved Moholt.
Akademisk åpningsgudstjeneste
30.August deltok styreleder sammen med leder for Samfunnet og enkelte andre
studentorganisasjoner på den akademiske åpningsgudstjenesten i Nidarosdomen. Jeg holdt en hilsen
fra Sit, samt snakket om ensomhet, samhold og hvordan dette blir et annerledes studieår for
studentene våre. Min oppfordring var at vi står sammen i det å gjøre en ekstra innsats for å se
hverandre og vise omsorg og støtte for hverandre.
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