
 
 
 

Arbeidsplan 2022 
Studentparlamentet ved Høgskolen i Østfold 

Arbeidsplanen angir hva Studentparlamentet (SpiØ) skal jobbe med. Arbeidsplanen 

skal ta hensyn til det den valgte studentlederen og arbeidsutvalget ønsker å jobbe 

med i samarbeid med Studentparlamentets medlemmer. Hele Studentparlamentet 

har et ansvar for at punktene gjennomføres/arbeides med, men hovedansvaret ligger 

på studentleder og arbeidsutvalget.  

Høgskolen i Østfold (HiØ) har vedtatt en strategisk plan, som innebærer følgende mål:  
● Studier og programmer av høy kvalitet som gir relevant og ettertraktet kompetanse  

● Alle studieprogrammer skal ha innebygd et kritisk perspektiv 

● Undervisningen skal til enhver tid skal være forskningsbasert og av høy kvalitet  

● Et inkluderende læringsmiljø  

● Et aktivt og inkluderende studentdemokrati og studentmiljø  

● Fleksible utdanningsløsninger  

SpiØ skal se HiØs strategiske plan i sammenheng med egne saker, for å lettere fremme det 

som er nevnt ovenfor. 

Studentparlamentet:  
SpiØ skal: 

− Inkludere de programtillitsvalgte i saker som omhandler studentpolitikk, i den grad 

det er hensiktsmessig, dette gjøres i samråd med studentrådene.  

− Ha et godt og jevnlig samarbeid med studentsamskipnaden og høgskolens ledelse 

og andre aktuelle aktører.  

− Sørge for å oppdatere SpiØs nettsider og sikre at informasjonen som står der er 

riktig. 

− Arrangere ulike aktiviteter (på digitale plattformer og/eller på studiestedene) i 

samarbeid med studentsamfunnene for å promotere hverandre. 

− Gjennomføre Avspark med opplæring og sosialisering for studentrådene. 

− Sørge for en god opplæring for tillitsvalgte på klassenivå og styrer, råd og utvalg. 

− Planlegge og gjennomføre Studieseminar for studenter og ansatte.  

− Evaluere arbeidsutvalgets arbeid ved semesterets slutt.  

− Bistå Fadderstyret under planlegging og gjennomføringen av Fadderukene i 2022. 

− Jobbe for en attraktiv studentby (Både Fredrikstad og Halden)  

− Arbeidsutvalget skal støtte studentrådene i arbeidet de gjør, og veilede der det 

trengs. Men, studentrådene er selv ansvarlig for det de starter.  

− Studentparlamentet skal bistå og støtte studentene så langt det er mulig.  

− Studentparlamentet skal ha fokus på inkludering, tilrettelegging og mangfold.  



 
 

− Fokusere på Psykisk helse gjennom hele året, og sørge for at studentene får 

god psykisk helsehjelp.  

− Jobbe for at Høgskolen i Østfold er et attraktivt sted og studere.  

 

SPiØ skal i vårsemesteret:  
− Bistå Fadderstyret med rekruttering av faddere jmf. 7.2.1 i funksjonsbeskrivelse til 

studentråd. 

− Gjennomføre valg til styrer og utvalg ved HiØ, samt SiØs styre i perioden mellom 

mars og mai. 

− Gjennomføre valg av ny Studentleder og Arbeidsutvalg innen mai. Målet skal være å 

få minimum to kandidater per stilling. 

− Rekruttere og stille med 5 delegater og sørge for at det er tilstrekkelig med varaer til 

NSO sitt landsmøte. 

− I samarbeid med samskipnaden inkludere superfadderne i arbeidet 

studentparlamentet gjør, og opprettholde dette tilbudet.  

− Arrangere 17- mai feiring på begge studiesteder i samarbeid med aktuelle aktører.  

− I uke 12: fokusere på seksuelle helse. Temadager med forskjellige temaer 

knyttet til seksuell helse og seksual undervisning. 

− Rekruttere en ukæ-leder, som skal jobbe med studentparlamentet og 

studentsamfunnene om studentuka.  

− Arrangere en mangfolds uke i april/mai.  

SPiØ skal i høstsemesteret:  
− Komme i gang med rekruttering til studentvalg i september, her har PR - og 

rekrutteringsansvarlig hovedansvaret på rådets vegne. 

− Gjennomføre valg av medlemmer til Fadderstyret innen desember ved bruke av 

valgkomité, slik at planlegging av fadderukene kan startes ved semesterslutt. 

− Gjennomføre Studentvalg fra månedsskifte oktober- november- rådene lager sin 

egen plan – PR- gruppen kan jobbe sammen.  

− SpiØ skal i samarbeid med Ukæ-leder og Halden kommune arrangere Ukæ.  

− Markere verdensdagen for psykisk helse (Ikke uke 40)  

Velferd 
SpiØ skal: 

− Det sosiale utenfor studiene spiller en viktig rolle for studenters trivsel i utdanningen. 

SpiØ skal jobbe opp mot tilbydere av sosiale aktiviteter og studentvelferd, for å gjøre 

disse bedre og mer tilgjengelige for alle studenter. Deriblant for eksempel markere 

verdensdagen for psykisk helse. 

− Jobbe for å fremme studentenes tilstedeværelse i vertskommunene og forbedre de 

lokale tilbudene. 

− Jobbe for at studentene får samme samme goder fra velferdstaten som f.eks 

dagpenger, økt studiestøtte med mer. Bistå i økonomisk veiledning.  

− Månedens smil/blomst - for hele høyskolen.  



 
 

− Studentparlamentet skal bistå Høgskolen i markedsføringen av ShOT 

undersøkelsen som kommer i starten av februar 2022, og jobbe med og for 

resultatene når de kommer. 

−  

Læringsmiljø 
SpiØ skal: 

− Jobbe med inkludering av alle studenter. ( Bl.a. brannsikkerheten ikke er optimal per 

dags dato, Universell utforming, Utvekslingsstudenter etc...) 

− Jobbe for at all viktig informasjon (skjemaer, timeplaner, plakater, branninstrukser og 

nettsider) som blir sendt ut til studenter, også skal være på engelsk. 

− Legge til rette for at informasjon om brann- og sikkerhetsrutiner på høgskolen er 

tydelig og kommer ut til studentene. Innføre brannøvelse ved starten av semesteret. 

− Jobbe for at styringsdokumenter studentparlamentet har er på bokmål, nynorsk og 

engelsk. 

Utdanningskvalitet 
SpiØ skal: 

− Inkluderende studentombud i saker av juridisk art. 

− Jobbe for en forutsigbar eksamen, og at det tilbys konteeksamen for de som har 

behov for dette 

− Jobbe for å få til studentaktive læringsformer og tilsvarende eksamen i de emnene 

det er naturlig. 

− Jobbe for å bedre kvaliteten på digital undervisning. 

SpiØ møter, intern info & kommunikasjon 
SpiØ skal: 

− All dokumentasjon (vedtekter, forretningsorden, valgreglement) skal være ferdigstilt 

og ligge ved innkallelsen så langt dette er mulig. 

− Arrangere uformelle sosiale samlinger for interne, med bevertning.  

− Inkludere medlemmer i styrer, råd og utvalg der det er hensiktsmessig.  

− Arrangere workshop der det er hensiktsmessig 

− Delta på samhandlingsmøter med samskipnaden for å videreformidle SPiØ’s 

aktiviteter, og sørge for at studentenes stemme blir hørt.  

− Opprettholde samarbeidet med begge studentsamfunnene. 

− Ha et tettere samarbeid mellom hele Arbeidsutvalget og Studentrådene. 

− Arbeidsutvalgets kontaktpersoner holder tettere kontakt med sitt tildelte Studentråd. 

− Bruke demokratitiden til all møtevirksomhet i Studentparlamentet. 

 

 



 
 

Markedsføring 
SpiØ skal: 

− Engasjere studentene og utvide studentdemokratiet ved å synliggjøre resultater av 

SpiØs arbeid og delta aktiv på sosiale Medier – rådene bruker plattformene sine 

flittig.  

− Sørge for at studenter er orientert om diverse tilbud som finnes ved 

institusjonen/studentsamskipnaden i samarbeid med Broen Studentavis.  

− Studentparlamentet skal fokusere på frivillighetens år, og markedsføre det tilbudet 

som finnes på campus, og jobbe for å øke engasjementet for studentfrivilligheten. 

− Studentparlamentet skal bruke profileringstøy på stand og andre aktiviteter i regi av 

studentparlamentet for synliggjøring.  

− Oppdatere profileringsartikler til SPiØ etter logoendring. 

− Opprette et nyhetsbrev som sendes ut en gang i mnd, som viser til oppkommende 

aktiviteter med eventuelle påmeldingslenker, avgjørelser ved Parlamentsmøter, 

parlamentets arbeid og relevant info fra samarbeidende parter. Arbeidsutvalget har 

ansvar i samråd med studentrådene.  

 


