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 2 
Arbeidsplanen angir hva Studentparlamentet (SpiØ) skal jobbe med.  3 
Studentlederen legger frem forslag til arbeidsplan på andre ordinære møte etter juleferien. 4 
Arbeidsplanen skal ta hensyn til det den valgte studentlederen og arbeidsutvalget ønsker å 5 
jobbe med i samarbeid med Studentparlamentets medlemmer. Hele Studentparlamentet har 6 
et ansvar for at punktene gjennomføres/arbeides med, men hovedansvaret ligger på 7 
studentleder og arbeidsutvalget. 8 
 9 

Studentpolitisk 10 

 11 

Høgskolen i Østfold (HiØ) har vedtatt en strategisk plan, som innebærer følgende mål: 12 
 13 
● Studier og programmer av høy kvalitet som gir relevant og ettertraktet kompetanse 14 
● Alle studieprogrammer skal ha innebygd et kritisk perspektiv 15 
● Undervisningen skal til enhver tid skal være forskningsbasert og av høy kvalitet 16 
● Et inkluderende læringsmiljø 17 
● Et aktivt og inkluderende studentdemokrati og studentmiljø 18 
● Fleksible utdanningsløsninger 19 
 20 
SpiØ skal: 21 

 Se HiØs strategiske plan i sammenheng med egne saker, for å lettere fremme det 22 
som er nevnt ovenfor. 23 

 Utarbeide resolusjoner for å fremme parlamentets politikk. 24 
 Jobbe for å overholde fristen til å publisere timeplanen på alle avdelinger. Dersom 25 

fristen ikke overholdes vil det implementeres sanksjoner. 26 
 Jobbe for at litteraturlistene er endelige og korrekte innen fristene gitt av avdelingene 27 

før semesterstart. 28 
 Jobbe for at høgskolen overholder sensurfristen. 29 
 Inkluderende studentombud i saker av juridisk art. 30 
 Jobbe for å fjerne oppmøteplikt som arbeidskrav, da det ikke viser til at studenten har 31 

et læringsutbytte av arbeidskravet. jmf. §1.4 Definisjoner: Forskrift om eksamen, 32 
studierett og grader ved HiØ. 33 

 Jobbe for at studiene våre skal være kjennetegnet av studentaktiv undervisning, god 34 
oppfølging og hyppige tilbakemeldinger underveis i studie. 35 

 All dokumentasjon (vedtekter, forretningsorden, valgreglement) skal være ferdigstilt 36 
og ligge ved innkallelsen.  37 

 Inkludere de programtillitsvalgte i saker som omhandler studentpolitikk, i den grad det 38 
er hensiktsmessig. 39 

 Sørge for økt fokus, samt at høgskolen tar sitt ansvar når det kommer til å jobbe for et 40 
mer bærekraftig samfunn. 41 

 Jobbe med inkludering av alle studenter. 42 
 Jobbe for flere tilgjengelige leseplasser. 43 
 Jobbe for å bygge leseplasser til masterstudenter. 44 

 45 
 46 

 47 
 48 
 49 



 50 

Velferd 51 

Det sosiale utenfor studiene spiller en viktig rolle for studenters trivsel i utdanningen. SpiØ 52 
skal jobbe opp mot tilbydere av sosiale aktiviteter og studentvelferd, for å gjøre disse bedre 53 
og mer tilgjengelige for alle studenter. 54 
 55 
SpiØ skal: 56 

 Ha et godt og jevnlig samarbeid med studentsamskipnaden og høgskolens ledelse.  57 
 Ha jevnlig kontakt med læringsmiljøkonsulenten. 58 
 Arrangere påskeeggjakt i forbindelse med påske. 59 
 Ha større fokus på markeringen av verdensdagen for psykisk helse. 60 
 Ha et godt samarbeid med studentsamfunnene på hvert campus for å arrangere 61 

flere alkoholfrie arrangementer.  62 
 Ha jevnlig kontakt med vertskommunene. 63 
 Jobbe for at all viktig informasjon (skjemaer, timeplaner, plakater, branninstrukser og 64 

nettsider) som blir sendt ut til studenter, også skal være på engelsk. 65 
 Arrangere minimum 2 “velferdsdager” for alle studenter på hvert campus, der SpiØ 66 

skal utføre arrangementer uten agenda på begge campus. Der de representative 67 
rådene arrangerer på sitt campus. 68 

 Legge til rette for at informasjon om brann- og sikkerhetsrutiner på høgskolen er 69 
tydelig og kommer ut til studentene. Innføre brannøvelse ved starten av semesteret. 70 

 71 

Valg 72 

 73 
SpiØ skal på våren: 74 

 Bistå fadderstyret med rekruttering av faddere jmf. 7.2.1 i funksjonsbeskrivelse til 75 
studentråd. 76 

 Gjennomføre valg til styrer og utvalg ved HiØ, samt SiØs styre i perioden mellom 77 
mars og mai. 78 

 Gjennomføre valg av ny Studentleder og Arbeidsutvalg i perioden mellom mars og 79 
mai. Målet skal være å få minimum to kandidater per stilling. 80 

 81 
SpiØ skal på høsten: 82 

 Komme i gang med rekruttering til studentvalg i september, her har PR - 83 
og rekrutteringsansvarlig hovedansvaret på rådets vegne. 84 

 Gjennomføre valg av medlemmer til Fadderstyret innen desember ved bruke av 85 
valgkomité, slik at planlegging av fadderukene kan startes ved semesterslutt. 86 

 Gjennomføre Studentvalg fra 26. oktober til 2. November med hovedfokus på 87 
klassevandringer. Studentrådene lager egne planer innenfor sin avdelingen i samråd 88 
med tilsvarende ledelsen. (dekan, studieleder, avdelingsstyret). Målet skal være at 89 
det stiller minimum 6 kandidater til valg fra hver avdeling. 90 

 91 

Markedsføring og ekstern informasjon 92 

 93 
Studentparlamentet ved Høgskolen i Østfold skal engasjere studentene og utvide 94 
studentdemokratiet ved å synliggjøre resultater av SpiØs arbeid og delta aktiv på sosiale 95 
Medier. 96 
 97 
SpiØ skal: 98 

 Sørge for å oppdatere SpiØs nettsider og sikre at informasjonen som står der er 99 
riktig. 100 

 Planlegge uformelle arrangementer som kombinerer sosialt med informativt innhold. 101 
 Gjennomføre klassevandring sammen med programtillitsvalgte, for spredning av 102 



relevant informasjon. 103 
 Sørge for at studenter er orientert om diverse tilbud som finnes på 104 

institusjonen/studentsamskipnaden. 105 
 Bruke fellesarealene (vrimle, kantine, biblioteket) for synlighet. 106 
 Arrangere leker, konkurranser og/eller quizer (på Facebook og/eller på 107 

studiestedene) i samarbeid med studentsamfunnene for å promotere hverandre. 108 
 Bruke høgskolens informasjonsskjermer og oppslagstavler for å opplyse om 109 

arrangementer og valg. 110 
 Vise støtte til Broen studentavis i etableringsfasen. 111 

 112 

Kommunikasjon og intern informasjon 113 

 114 
SpiØ skal: 115 

 Involvere studentrådene i andre arbeidsoppgaver enn rekruttering. 116 
 Arrangere workshop om politisk arbeid, tekniske plattformer og/eller teambuilding. 117 
 Gjøre tiltak for å engasjere studenter på møter. (PTV møter, rådsmøter og SpiØ 118 

møter). 119 
 Arrangere uformelle sosiale samlinger for interne, med bevertning. 120 
 Bruke demokratitiden til all møtevirksomhet i Studentparlamentet. 121 
 Opprette plattform for samlet informasjon til interne (kalender, arbeidsoppgaver, 122 

dokumenter og annet). 123 

 124 

Organisasjon 125 

 126 
SpiØ skal: 127 

 Gjennomføre Avspark-konferanse med opplæring og sosialisering 128 
 Planlegge og gjennomføre Studieseminar for studenter og ansatte. 129 
 Evaluere arbeidsutvalgets arbeid ved semesterets slutt. 130 
 Bistå fadderstyret under planlegging og gjennomføringen av fadderukene i 2020. 131 
 Bruke egne profileringsartikler på stand (gensere, t-skjorter o.l.) 132 

 133 
 134 
Planen ble vedtatt 13.02.2020 135 
 136 


