Studentenes krav til campus Romerike
Denne listen inneholder studentenes krav til campus Romerike. Den er sortert i skal og bør.
Studentene mener alle punktene er viktige, og ser helst at alle kravene innfris. Det er likevel slik at
noen av punktene listet under skal finnes på nye campus Romerike, der resten er ønsker som bør
finnes for å tilfredstikke studentenes behov. Hvert punkt er nærmere beskrevet i dokumentets
vedlegg «definisjoner, forklaringer og utdypninger til studentene krav til campus Romerike».

OsloMets Campus Romerike skal:
1. Være en fullverdig campus med stedlig ledelse og egen campusstrategi tilpasset

lokale forhold
2. Tilby administrative tjenester til studentene
3. Ha tilstrekkelig med oppholdsarealer for studentene
4. Ha et kontorlokale tiltenkt studentparlamentet
5. Ha egne lokaler dedikert til studentorganisasjoner og studentfrivillighet
4. Ha tett samarbeid med vertskommuner og Oslo Kommune for å tilby rimelige
kollektivreiser
5. Ha tilstrekkelig dekning av lesesalsplasser, mastersalplasser, undervisningsrom og
grupperom
6. Ha Universelt utformet bygningsmasse
7. Tilby en fullverdig bibliotektjeneste
8. Tilby kantinetjenester fra studentsamskipnaden
9. tilby salg av relevante pensumbøker
10. Ha god luftkvalitet og ventilasjon
11. Ha mulighet for hybridundervisning i alle klasserom
12. Være en nullutslippscampus, med unntak for studier som ikke kan opprettholde
nullutslipp – herav prøve å få så lavt utslipp som mulig
13. Levere årlig bærekraftrapport

OsloMets Campus Romerike bør:
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ha god tilgjengelighet med sykkel, og gode parkeringsmuligheter med sykkel
Ha treningstilbud til studentene
Ha kontor- eller møtelokaler tiltenkt for tillitsvalgte på fakultets- og institusjonsnivå
Ligge i et område med rimelige boligtilbud for studentene
Ha grønne inne- og utearealer
Ha et helsetilbud for studenter
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Forutsetninger for flytting av studenter i løpet av deres studietid
20. Søkere til studier som må flyttes skal være tydelig informert om at flytting kommer til

å skje i løpet av deres studietid
21. Det skal ikke gjøres endringer i klassestørrelser på grunn av flytting
22. Det skal ikke tilstrebes samme eller bedre tilgang til spesialrom
23. kantine, pensumbokhandel og bilbiotekstilbud skal opprettholdes frem til flytting

forekommer

Definisjoner, forklaringer og utdypninger til studentenes krav til campus Romerike
1. Campus Romerike skal være en fullverdig campus med stedlig ledelse og egen
campusstrategi tilpasset lokale forhold
Studentparlamentet mener at Campus Romerike skal være en fullverdig campus. Studentene
som tilhører denne campusen skal ha lik tilgang på et helhetlig studiested, ledelsesforankring
og campusstrategi. Campusen skal være tilpasset den studentmassen som tilhører
studiestedet, og om vi ser til SHOT-undersøkelsen svarer studentene i Oslo ulikt studentene
tilhørende Kjeller, denne forskjellen er det grunn til å tro at fortsetter i det nye campus
Romerike. Campus Romerike skal ha egen campusstrategi, hvor studenter og ansatte
tilknyttet campusen har mulighet til å innvirke.
2. Campus Romerike skal tilby administrative tjenester til studentene
Studentene ved Campus Romerike skal ikke være avhengig av å reise inn til campus
Pilestredet for å finne OsloMet administrative tjenester for studenter.
3. Campus Romerike skal ha tilstrekkelig med oppholdsarealer for studentene
OsloMets campuser skal være tilrettelagt studentaktivitet. Dette for å fremme sosialt miljø
og for å gi større mulighet for å hindre frafall og ensomhet. Disse oppholdsarealene skal
være gode, og tilpasset studentmassens behov. Ledelsen skal også oppmuntre til
studentaktivitet i våre lokaler utenfor undervisning.
4. Campus Romerike skal ha et kontorlokale tiltenkt studentparlamentet
Studentparlamentet skal ha tilstedeværelse på alle OsloMets studiesteder, og skal ha mulighet til å
drive kontorvirksomhet der OsloMet har studenter. Da dette er tilfellet, trenger man et kontorlokale
som er lett tilgjengelig for lekstudenten, med mulighet for kontordrift.
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5. Campus Romerike skal ha egne lokaler dedikert til studentorganisasjoner og
studentfrivillighet
Studentorganisasjoner slik som studentforeninger er viktige aktører i et godt studentmiljø. Disse
bidrar til økt sosialisering, inklusjon, og interesseutvikling som drives av studentfrivillighet og
engasjement. OsloMet skal legge til rette for dette på campus Romerike på lik linje som på campus
Pilestredet.

4. Campus Romerike skal ha tett samarbeid med vertskommuner og Oslo Kommune for å
tilby rimelige kollektivreiser
OsloMet skal gjøre det lettest mulig for sine studenter å komme seg fra et studiested til et annet. Slik
man har erfart med Kjellerbussen, er ikke en skyttelbuss tilstrekkelig for å håndtere mengden og
frekvensen av våre studenters ønske om transport til andre campus. Studentparlamentet mener
derfor at OsloMet må samarbeide tett med Oslo kommune og vertskommunen til det nye campus
Romerike for å sikre et rimelig transporttilbud for sine studenter. Det skal etterstrebes at prisen ikke
overgår det studenter i Pilestredet må forholde seg til, og at reisetid ikke overskrider en (1) time fra
Oslos sentrale jernbanestasjoner.

5. Campus Romerike skal ha tilstrekkelig dekning av lesesalsplasser, mastersalplasser,
undervisningsrom og grupperom
Studentparlamentet mener at det skal være tilstrekkelig med leseplasser, mastersalplasser
grupperom og undervisningsrom. Denne dekningsgraden skal være begrunnet og
tydeliggjort, slik at det er lett for studentene å finne hva de har krav på og hvordan de
booker disse ressursene
6. Campus Romerike skal ha Universelt utformet bygningsmasse
Alle OsloMets arealer skal være universelt utformet. Et bygg er universelt utformet når
hovedløsningen når alle gjennom en og samme løsning. Bygget er dermed utformet på en
likeverdig måte som ar hensyn til variasjonene av funksjonsevner blant brukerne av bygget.
7. Campus Romerike skal tilby en fullverdig bibliotektjeneste
Studentparlamentet mener studenter ved OsloMet skal ha enkel tilgang på et fullverdig bibliotek,
med både bøker og kvalifisert bibliotekpersonale

8. Campus Romerike skal tilby kantinetjenester fra studentsamskipnaden
Studentsamskipnadens velferdstjenester bør tilbys på Campus Romerike, og en sentral tjeneste fra
SiO er kantinetjenester som gir studentene muligheten til å fylle rimelige ernæringsbehov på en
bærekraftig måte. Å ha kantinetjenestene spesifikt fra studentsamskipnaden bevarer også
studentenes mulighet til å ha innflytelse på denne tjenesten via representanter fra parlamentet i
velferdstinget i Oslo og Akershus.

9. Campus Romerike skal tilby salg av relevante pensumbøker
Ved OsloMets campus Romerike skal det tilbys salg av relevante pensumbøker for de studentene
som er tilknyttet studiestedet.
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10. Campus Romerike skal ha god luftkvalitet og ventilasjon
Studentparlamentet mener at god luftkvalitet og ventilasjon er en forutsetning for et godt fysisk
studiemiljø ved studiestedet. God luftkvalitet og god ventilasjon er en forutsetning for en god
campus for alle.
11. Campus Romerike skal ha mulighet for hybridundervisning i alle klasserom
For å sikre progresjonen til studentene våre i en usikker tid, har man sett at undervisning må kunne
følges digitalt i tillegg til fysisk. Studentparlamentet mener at rom med mulighet for strømming av
undervisning er den beste løsningen man har for å sikre at alle studenter kan følge undervisning
uavhengig av fysisk tilstand, og kan bidra til å senke frafalls- og strykprosenten.
12. Campus Romerike skal være en nullutslippscampus, med unntak for studier som ikke kan
opprettholde nullutslipp – herav prøve å få så lavt utslipp som mulig
Studentparlamentet mener at campus Romerike skal være en nullutslippscampus med klimatiltak
som et samarbeid mellom studenter og ansatte. Eksempler på slike tiltak kan være grønnsakshage,
kompostering og kildesorteringsmuligheter gjennomgående i hele campusen. OsloMet har i sin
strategi 2024 satt et hovedmål om å videreutvikle bygningsmassen i samarbeid med utleier i en
miljøvennlig retning og å prioritere infrastrukturløsninger som reduserer det økologiske fotavtrykket.
Satsning på en nullutslippscampus vil svare på denne målsettingen på en god måte.
13. Campus Romerike skal levere årlig bærekraftrapport

OsloMet har et uttalt mål om å bli mer bærekraftig og setter bærekraftmålene høyt. For å
vise vårt engasjement for bærekraft bør vi skrive en rapport om hvilket arbeid vi gjør på
området.
14. Campus Romerike bør ha god tilgjengelighet med sykkel, og gode parkeringsmuligheter med
sykkel

Det skal være mulig å velge sykkel som fremkomstmiddel til våre campuser. For at dette skal
være innbydende for våre studenter skal OsloMet tilby sykkelparkering tilpasset
studentgruppen. Disse sykkelparkeringen bør være innendørs og sikret slik at sykler ikke blir
utsatt for hærverk eller tyveri. I samarbeid med vertskommune bør OsloMet jobbe for god
fremkommelighet med sykkel inn til vår campus.
15. Campus Romerike bør ha treningstilbud til studentene

OsloMet bør sikre at det finnes treningsmulighet for studenter på campus eller i umiddelbar
nærhet.
16. Campus Romerike bør ha kontor- eller møtelokaler tiltenkt for tillitsvalgte på fakultets- og
instituttnivå
For å sikre at tillitsvalgtsystemet fungerer optimalt, trenger man et areal som er reservert og
tilrettelagt for tillitsvalgtarbeid. Disse rommene må ha mulighet for både kontorarbeid og
møtevirksomhet, og man ser helst at de også har strømmemuligheter for møter som er aktuelle for
større studentmasser.
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17. Campus Romerike bør ligge i et område med rimelige boligtilbud for studentene

OsloMet bør ta ansvar for at det finnes studentboliger av god kvalitet, til en overkommelig
pris i nærheten av sine studiesteder.
18. Campus Romerike bør ha grønne inne- og utearealer

Det skal etterstrebes at OsloMet kutter egne utslipp. Et steg i riktig retning er å ha campus
som er grønne og har miljøvennlige inne- og utearealer
19. Campus Romerike bør ha et helsetilbud for studenter

OsloMet bør i samarbeid medstudentsamskipnaden sikre at studenter ved campus Romerike
får tilgang på et helhetlig helsetilbud. Dette kan gjøres gjennom en friavtale hvor
studentsamskipnaden SiO får mulighet til å benytte seg av OsloMets lokaler til å opprette
legekontor for studentene.
20. Søkere til studier som må flyttes skal være tydelig informert om at flytting kommer til å skje i
løpet av deres studietid

Studentparlamentet mener at studenter ved OsloMet skal føle seg inkludert og og informert
om prosesser som angår dem og deres studiehverdag. I forbindelse med nedleggingen av
campus kjeller og opprettelsen av et nytt campus Romerike vil en del studier og studenter
være nødt til å relokalisere. Uansett hvilken fagsammensetning man satser på at det
nye campusen skal ha, skal studentene kunne søke og være informert om hvilket valg de tar i
søknadsprosessen.
21. Det skal ikke gjøres endringer i klassestørrelser på grunn av flytting

Studentparlamentet mener klassestørrelsene må forbli slik de er i dag, eventuelt forminskes.
Det skal ikke bli større klasser grunnet flytting av studiested.
22. Det skal tilstrebes samme eller bedre tilgang til spesialrom
Studentparlamentet mener at studenter som i dag bruker spesialrom på Kjeller eller i Pilestredet skal
tilstrebes å ha samme eller bedre tilgang til spesialrom ved flytting til nytt studiested.
23. Kantine, pensumbokhandel og bilbiotekstilbud skal opprettholdes frem til flytting forekommer
Kantinedriften ved Campus Kjeller skal videreføres frem til siste student avslutter sin periode på
Campusen. Studenter skal kunne finne relevant pensum ved sitt studiested., det er derfor en
forutsetning av bokhandlene i tilknytning med både campus Kjeller og campus Pilestredet viderefører
pensum også i emner og studier som skal flyttes frem til flyttingen skjer. Bibliotekstjenester skal være
tilpasset studentene og derfor være tilpasset studiene som er tilknyttet biblioteket helt frem til
flytting til annet studiested. Dette betyr at biblioteket ved studiested Kjeller må driftes frem til siste
student avslutter sin periode på Campusen.
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