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Tilstede (zoom)
Jardar, Emil, Florian, Sigurd, Ece, Ida, Andreas, Christian, Tobias, Philip og Ella.

Valg av referent
Ella ble valgt som referent.

Lesesalsplasser i NHA
Lesesalsplassene i NHA er foreløpig stengt. For å finne en løsning på dette ønsker MFU et møte med Yngvar
Reichelt, Kristian Ranestad, Paul Aleksander Maugesten, Annika Rigenholt og andre det eventuelt måtte gjelde.
MFU synes det er flott at instituttet prioriterer førsteårsstudentene, men det er også nødvendig å finne en
langvarig løsning som fungerer for alle andre studenter.

MFU ønsker å åpne lesesalene gitt nødvendige restriksjoner. Store deler av campus åpner opp. Det skal
bli mange fysiske forelesninger og gruppetimer, og det gjør at mange studenter vil møte opp på Blindern. Med
stengte lesesaler vil ikke studentene ha noe sted å være mellom timene. Den begrensede plassen på VB vil
knapt være nok til å romme førsteårsstudentene. Da vil mange, inkludert gruppelærerne på MI, enten flokke
seg sammen der det er plass, eller se seg nødt til å reise hjem mellom timene. Sistnevnte vil øke bruken av kol-
lektivtrafikken, noe som er uheldig. Begge tilfeller øker smittefaren på en arena der det er vanskelig å spore smitten.

Mangelen på et trygt sted å være mellom timene kan gjøre at flere heller velger å studere hele dagen hjemme.
Hjemmekontor er ikke ideelt over lang tid, og spesielt ikke for den typiske studenten som bor på svært få
kvadratmeter. Hjemmekontor kan være psykisk belastende for mange, man mister sitt sosiale nettverk på studiet,
og det er lett å miste motivasjonen. Dette er gode grunner for å droppe ut av studiet.

NHA er åpen for de ansatte og for førsteårsstudentene sine gruppetimer. MFU anser det ikke som proble-
matisk å åpne lesesalene også, så lenge man overholder gitte restriksjoner. Med faste plasser har instituttet
kontroll over hvem som oppholder seg i bygget. Det er dessuten god avstand mellom lesesalsplassene, samt
skillevegger.

Lesesaler i andre bygg og på andre institutter på UiO er åpne for masterstudenter og andre gjennom blant annet
et system for forhåndsbooking. MFU anser det som mer smittevennlig å ha faste lesesalsplasser. Da blir det ikke
gjennomtrekk av nye personer, og det er enklere å ha kontroll. Derfor ser vi ikke noen grunn til at akkurat våre
lesesaler skal holdes stengt.

MFU sine forslag til restriksjoner for bruk av lesesalene (se videre på neste side):

• Tildele faste plasser i lesesalene, eventuelt redusere antallet plasser noe hvis nødvendig.

• Fellesarealet skal ikke brukes (med unntak av toalettene).

• Spise lunsj utendørs.

mailto:fagutvalg-liste@math.uio.no


Matematisk fagutvalg

fagutvalg-liste@math.uio.no

Besøksadresse

UE16
Moltke Moes vei 35
Niels Henrik Abels hus
0851 OSLO

Postadresse

Postboks 1053 Blindern
0316 OSLO

• Unngå kø utenfor heisen, bruk gjerne trappen i rushtiden.

• Håndsprit i hver lesesal.

• Bok i hver lesesal der man skriver seg inn og ut.

• Ikke vandre rundt i bygget, eller i andre etasjer.

• Hvis man ikke følger restriksjonene risikerer man å miste plassen.
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