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101-19 Godkjenninger 
 
Ingen innspill til innkalling, saksliste og protokoll fra forrige møte. Disse godkjennes slik de 
foreligger.   
 
 
Det meldes inn to saker til «Eventuelt»:  
 
1. AU – om økonomisituasjon 
2. LU – om matpakkeuka 
 
 

 

15:15 - 
15:20 

101-19 VEDTAK INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL 

a. Godkjenning av innkalling 
b. Godkjenning av saksliste 
c. Godkjenning av protokoll 

15:20 - 
15:25 

102-19 VEDTAK VALG AV MØTELEDER OG ORDSTYRER 

15:25 - 
15:45 

103-19 
ORIENTERING 

ORIENTERINGER:   
a. Leder orienterer 
b. Arbeidsutvalget orienterer 
c. Organisasjonskonsulenten orienterer 
d. Studentrådene orienterer 
     e. Fadderleder orienterer 
g. Studentsamskipnaden orienterer 
h. Høgskolestyrerepresentantene orienterer 
i.  Studentsamfunnene orienterer 
j.  Andre studentorganisasjoner 
k. Læringsmiljøkonsulenten orienterer 
l.  Ledelsen orienterer 

15:45 - 
16:00 

16-19 VEDTAK Resolusjoner 

16:00 - 
16:40 

104-19 VEDTAK Evaluering av fadderukene 2019  

16:40 - 
17:00 

105-19 DISKUSJON Arbeidsavtale mellom HSS og 
studentparlamentet 
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17:00 - 
17:15 

106-19 DISKUSJON Sak fra HSS: “Taste the world”  

 
PAUSE 15 MIN 

 

17:30 - 
18:00 

107-19 DISKUSJON Studentpolitisk toppmøte 

18:00 - 
18:15 

108-19 DISKUSJON Evaluering av verdensdagen for psykisk helse 

 
PAUSE 10 MIN 

 

18:25 - 
18:50 

109-19 DISKUSJON Studentvalg 2020: gjennomføringsplan 

18:50 - 
19:15 

110-19 DISKUSJON Aktivitetsplanen for HiØ 2020 

19:15 -  111-19 DISKUSJON Møtekritikk  
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102 - 19 Valg av møteleder og ordstyrer 
 
Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: 
 
Møteleder: Preben Rotlid 
Ordstyrer: Synne Sneltorp.  
 

Enstemmig vedtatt.  

 

 
103 - 19 Orienteringer 
 

a. Leder orienterer 

Planlagt og gjennomført NSOs ledersamling. Vært i mye dialog med nestleder i NSO 

angående planleggingen, rombooking, mat etc. Var også tilstede på fredagen før møtet for å 

rigge opp, sammen med sekretariatet fra NSO. Dialog med FSS angående booking av Kranen 

SFO.  

Møte med HSS, rundt fremtidig samarbeid, fadderordningen, etc. 

Budsjettmøte 

Intervju av ny prorektor, da høgskolen har bestemt seg for å nå ha en prorektor for utdanning 

som er Annette Dahl og en prorektor for samfunnskontakt, som eventuelt stemmes inn på 

neste høgskolestyretmøte. 

Dialogmøte med administrasjonssjefene, rundt organiseringen av NSOs ledersamling, 

studentvalg, verdensdagen for psykisk helse etc. 

Filming til promoteringsvideo til Studentvalg 2020. Vi valgte å bruke penger på 

promoteringsvideo istedenfor å kjøpe inn mye forskjellige «promoteringsting». BIK-studentene 

filmet representanter fra Studentparlamentet, og veien til kontoret fra hovedinngangen, både 

i Halden og i Fredrikstad. 

Forberedning til studentpolitisk toppmøte om studenthelse og arbeidslivsrelevans 

Møte med IT-drift angående oppsett og gjennomføring av testvalg. Opptelling testvalg – alt ok 

så langt.  

Møte med Studentombud rundt GDPR, bruk av Google forms, drive etc. 

Møte biskopen – om kirkens nærvær ved høgskolen 

Møte informasjon fra SiØ etter tv-innslag 

Møte med dekaner og studieledere med tema rundt PHD-grad, om læringsstøttesenteret, 

sensorhonorar m.m. 
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Promotering rådsvalg - nå 14 søkere til 25 plasser. 

Planleggingsmøte ang «Avspark».  

Møte Studentrådet i Fredrikstad. Snakka om kollektivtilbudet i kommunen, studentboliger 

m.m. Her er det mulighet for flere å bli med i møtene framover.  

 

b. Arbeidsutvalget orienterer 

1. Nestleder – ikke til stede. Mottatt skriftlig her:  

Satt meg inn i fadderuken 2020, klargjort for fremgangsmåte for valgkomite. 

Klargjort plakater for rekruttering av fadderuken 

Meldt på NSO sitt høstseminar  

Skal nå starte dialog med valgkomité for fadderstyret 

Har startet dialog angående møte med Friday’s og vil arrangere møte etter kort tid. 

Skaffet støttespillere for å hente inn sponsoravtaler for studentvalg.  

Ordnet julebord for studentparlamentet på “Paa brygga”.   

Startet å skape og dele spørreundersøkelser angående studieseminaret. 

 

2. Utdanningskvalitetsansvarlig orienterer: 

Bistått med markeringen for verdensuken for psykisk helse, hengt plakater og booket rom til 

foredrag. Planer om å delta på stand så langt det lar seg gjøre.  

Deltatt på ledersamling der jeg presenterte saker vi har jobbet med 

Deltatt på promoteringsvideo til studentvalget 

Laget plakat til studentvalget og resterende kakedager 

Bidratt litt på kakedagen i Halden 

Prisen for laurbærbladet skal deles ut under fagdagen om utdanningsledelse 25. oktober. UKU 

medlemmene som har sittet i komiteen ønsker å fjerne tradisjonen og innføre “årets student” 

som et alternativ til neste gang.  

Vært på informasjonsmøte om kvalitetsarbeid hos NOKUT i Oslo 14. oktober. NOKUT har 

valgt ut utdanningsprogram der studenter skal kunne uttale seg. Jobber videre med dette i 

samarbeid med UKU. 

Skal i et møte med noen medlemmer i UKU for å utarbeide forslag til budsjett og aktiviteter for 

UKU i 2020 10.oktober.  

Deltatt på brukertest av studiemodeller for nettsidene. 
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Møte med prorektor for utdanningskvalitet angående arbeidsplanen som ble utarbeidet i 

august.  

Jobber med markedsføring av studiebarometeret 

Deltatt på møte med studentleder for å sette opp test-valg til studentvalget 

Deltatt på møte med studentombud angående bruk av elektronisk skjema til valg sammen 

med studentleder. 

 

3. Læringsmiljøansvarlig orienterer: 

Vært på dialogmøte med HV-ledelsen om driften i dag.   

Deltatt på ledersamling, der jeg også presenterte saker vi har gjennomført, min bolk var om 

universell utforming.  

Har deltatt på møte med nestleder og sekretær i LMU.  

Jeg har gjennomført medarbeidersamtaler med IR, dette ble gjort 10. oktober. 

Vært på halv kakedag i Fredrikstad 

Planlegger Trondheimstur i slutten av oktober.  

LMU-møte 17. oktober: utarbeidet plan for LMUs arbeid kommende år – sender denne ut til 

alle.  

Skal lage visittkort angående konkurransen til verdensdagen til psykisk helse. 

 

c. Organisasjonskonsulenten orienterer  

Møtevirksomhet ang studentrådsvalg, testvalg og møter studentleder og AU.  

 

d. Studentrådene orienterer  

IT: arbeid knyttet til psyk. helse-uka, 3 rådsmøter, hatt en case med klasse som nå er blitt løst, 

møte avdelingsstyre - veldig givende, alvorlig hendelse i dag på skolen – måtte løse denne.  

LU: arbeid knyttet til psyk. helse-uka – bla mye baking, tillitsvalgtmøte, møte dekan, 

avdelingsstyremøte, NSO-møte, arbeid med plakater til «helseuka», utdeling «ukens blomst», 

møte med Haldenrådene, spilt inn til promo-film, organisering av ping pong-turnering, møte 

ledelse. Det er tid for praksis for mange av studentene nå, noe som gjør aktivitetsnivået noe 

lavere. 

ØSS: fellesmøte, rådsmøter, arbeid knyttet til psyk. helse-uka, tillitsvalgtmøte, arbeid med ping 

pong- turnering, intervjuer linjeforeningen, ledermøte.   
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IR: arbeid knyttet til psyk. helse-uka, tillitsvalgtmøte, møter med råd og varaer, planlegging 

debattkveld. Til info: City scene kommer på besøk. 

HV: avholdt avdelingsstyremøte, arbeid med debattkveld. Det er midt i eksamenstid for mange 

og det er derfor ikke avholdt rådsmøte nå.  

 

e. Fadderleder orienterer 

Rapport foreligger og er sak i dag. Oppdatering under sak104/19.  

 

f. Studentsamskipnaden orienterer 

Ikke til stede i møte. Kort orientering ved studentleder:  

Byggingen går etter planen og skal stå ferdig 1. august. 

Styreleder i Samskipnaden har vært i nasjonalt samskipnadsmøte angående en felles 

uttalelse til statsbudsjettet.  

 

g. Høgskolestyrerepresentantene orienterer 

Ikke til stede i møtet.  

 

h. Studentsamfunnene orienterer 

FSS: nå fulltallig styre, jobber med Halloween-arrangement (bli gjerne med de som kan). 

Ønsker flere studenter/studentorganisasjoner som ønsker å starte noe/lage arrangementer, 

ta kontakt med forslag. 

HSS: skal lage årshjul, jobbet med utarbeiding av arbeidsavtale med styret – se sak 105/19 

og sak ang. arrangementet «Taste the world» 106/19. Arbeid med «Restart» - på god vei i 

arbeidet her - ny logo på plass. Arrangert quiz 16.10 – veldig hyggelig arrangement.  

 

i. Andre Studentorganisasjoner  

Pedagogstudentene:  

Arrangert profesjonsdag for avgangsstudenter studenter og arrangerte quiz på Kranen i går, 

planlegger studentklatring 18. oktober.   

Enigma: arrangert tre bedriftspresentasjoner med snitt oppmøte på ca. 40 studenter. 

Utarbeider nytt «prikkesystem» ifm påmelding. 25 oktober – budsjettmøte.  

Nito Halden: stand annenhver uke med vaffelutdeling, planlegger kursarrangementer med 

flere enn bare Nito- medlemmer inviterte.  
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J. Læringsmiljøkonsulenten orienterer 

Ikke til stede.  

 

K. Ledelsen orienterer 

Ved Carl Morten Gjeldnes:  

HiØ jobber for tiden med omorganisasjon av 190 mennesker ved høgskolen. Mye arbeid 

knyttet til dette, bla skal nye direktører og ledere ansettes innen kort tid. Omorganiseringen 

gjøres med utgangspunkt i å få til det som heter gjennomgående ledelse – det vil blant annet 

si at det blir én enhet for begge campus. Det vil kunne bli en del nye navn å forholde seg til 

framover. Omorganiseringen skal tre i kraft 1. januar 2020. Ellers mye arbeid med 

digitalisering, nye doktorgradsløp og forberedelse til NOKUT-revisjon innen gitte fagområder.  

Svar på spørsmål i møtet: Høgskolestyret skal behandle strategisk plan i desember 2019.   

 

16 -19 Resolusjoner – læringsmiljøansvarlig  

 

Forslag til resolusjon: se hele dokumentet i innkalling angående revidering av «Si-fra»-

knappen:  

Fra dokumentet her:  

 

«Si ifra» systemet revideres så fort som mulig, med medvirkning fra studentene. 

Dersom revideringen er ikke ferdig, skal det legges inn som et punkt i aktivitetsplanen til HiØ. 

Systemet synliggjøres slik at det er på forsiden til nettsidene til høgskolen. 

Avvikssystemet har en versjon på engelsk slik at våre internasjonale studenter er inkludert og 

ivaretatt. 

Programtillitsvalgte skal få en innføring i hvordan de kan melde inn saker gjennom «Si-ifra» i 

samråd med institusjonens administrasjon.  

 

Vedtak: alle stemmeberettigede stemmer for denne i møtet. Resolusjonen er dermed 

vedtatt.  

 

104 – 19 Evalueringsrapport, fadderukene 2019 

 

Møtet lukkes og fadderleder presenterer rapporten til parlamentet.  

 

Rapporten viser hvordan fadderstyret har jobbet og planlagt i hele perioden og refleksjoner 

som man tenker er nyttige innspill til neste styre. Rapporten presenteres med de punkter som 

det er kommet innspill på den siste tiden.  

Rapporten forblir i hovedsak den samme, men med enkelte forklaringer, presiseringer og 

tekstendringer, gjennomgått i møtet. Hovedmålet er å se hva man har lært av planleggingen 

og gjennomføringen så langt – og å råd til neste år.  

Presisering: fullstendig budsjettet ligger ikke ved. Detter er ikke klart ennå.  
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Vedtak: fadderrapporten 2019 vedtas med endringer:  

 

- ferdigstilling budsjett/økonomi når dette er på plass 

- det bør inn utfyllende informasjon om hvorfor medlemmer i fadderstyre valgte å trekke 

seg underveis, om det er hensiktsmessig.  

 

 

Vedtak: Rapporten godkjennes med enstemmig vedtak.  

 

105 - 19 Avtaleavtale mellom HSS og studentparlamentet 

 

Dokumentet gjennomgås side for side med og uten endringer som er kommet inn. Møtet blir 

enige punkt for punkt om endringene underveis i presentasjonen. 

 

Dokumentet er utarbeidet med tanke om å få til et enda bedre samarbeid til neste år. Avtalen 

ligger i dag kun fremme som diskusjonssak. Innspill kan sendes inn også etter møtet. 

Studentleder legger ut foreløpig revidert avtale til ny gjennomlesing.  

 

106 - 19 Sak fra HSS: «Taste the world» 

 

Se innsendt forslag til arrangement våren 2020 utarbeidet av HSS. Utdrag herfra:  

 

Idéen om “Taste the World - Food Focused” ble først unnfanget på et 

evaluerings/planleggingsmøte 16.01.19 sammen med Internasjonalt Kontor. Idéen går ut på 

at alle (studenter og lærere) kommer sammen en dag og tar alle som føler seg eventyrlystne 

med på en kulinarisk reise. Idéen handler også om å fjerne landegrenser for en dag hvor alle 

som ønsker kan komme og bryte brød sammen uavhengig av nasjonalitet, yrke eller status. 

 

Hege H. gjennomgår ideene til prosjektet og hva dette eventuelt vil kreve av parlamentet. 

Arrangementet vil kreve samarbeid og mange aktører må samkjøres for å få dette til på en 

god måte. Kan vises seg som et fint samarbeidsprosjekt.  

Spørsmål/kommentarer til arrangementet: 

 

Hva skal SpiØ sin rolle være? Arrangør eller promotør?  

Hvem skal involveres? Kan man ta med linjeforeningene her? Internasjonalt kontor? 

Hvordan blir det økonomiske? Kan det søkes om midler? Rådene? 

Har man lov til å lage/servere varm mat i lokalene?  

Er det lov med salg?  

Det er veldig mange arrangement allerede, selv om dette er også er bra. Det kan være en idé 

å klare å fullføre egne arrangementer først, før man setter i gang med dette.   
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HSS tenker at hver «seksjon» kan ta utgangspunkt i 200 (små) serveringer. Dersom det er 

ønskelig, kan arrangementet tas inn som del av neste parlaments arbeidsplan for 2020.  

HSS tar med seg kommentarene/tipsene og jobber videre for å presentere mer detaljert 

oversikt ved senere anledning. 

 

107 – 19 Studentpolitisk toppmøte  

 

Studentleder skal i studentpolitisk toppmøte i Oslo 21.10 og ønsker innspill/diskusjon 

angående saker som skal tas opp i møtet. To tema er aktuelle til møtet:  

 

1. Studenthelse – tips og innspill:  

- viktig med tema studenter og fysisk helse.  

- tema som omhandler det å være ny i studier – kan overgangen gjøres bedre for studenter 

som starter studier? Dette bør komme bedre fram når det kommer til promotering av studiene. 

Kan det gjøres annerledes? 

- tema studenter og ensomhet. Å være ny blant f.eks. 400 mennesker i en forelesning – 

hvordan finne andre og motvirke ensomhet? Praktiske løsninger: små grupper, arrangementer 

m.m. Blant annet bør det synliggjøres at man kan engasjere seg i foreninger og andre 

studentaktiviteter tidlig i studentløpet. Mange vet ikke hva som finnes.  

- Hvordan skape arenaer for å bli kjent? Heller små grupper tidlig i løpet. Det bør skapes flere 

arenaer for studenter til å bli kjent tidlig.  

 

2. Arbeidsrelevans.  

Det skal utarbeides en stortingsmelding om arbeidsrelevant i studier. Tips og innspill:  

 

- ønske om mer arbeidslivsrelevant undervisning. F.eks. ved LU – om vold i arbeidshverdagen, 

tilpasset opplæring slik at studentene bli mer kjent med arbeidslivet gjennom skolens 

samarbeidspartnere som BUP, PPT osv. 

- Relevans må tidlig inn i utdanningene, mulig med tidlig og mer praksis i noen studier? 

- For IT bør det satses mer på f.eks. digitale medier - relevans og tilknytning til arbeidslivet 

her.  

- ønsker om mer fokus på motivasjon i form av forelesere som kommer fra arbeidslivet og ikke 

bare presentasjon av bedrifter.  

- man bør lære mer om hvilke utfordringene man møter i daglig arbeidsliv.  

- mer fokus på variasjon i yrker ut fra utdannelsen man tar – alternative jobber/hva studier kan 

brukes til i arbeidslivet.  

 

Send gjerne flere innspill til Preben før mandag hvis det er noe.  

 

108/19 – Evaluering av verdensdagen for psykisk helse 

 

Fredrikstad:  
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Rådene, og da spesielt HV, var seint ute med planlegging. Man bør bli mye bedre på 

organisering og bla. finne ut hvem som skal delta og planlegge i mye bedre tid neste gang. 

Viktig å ta med at mange på denne tiden er midt i travel eksamenstid/praksisperiode. Det ble 

servert vafler på stand til slutt, men dette frarådes til neste gang da det er dyrt og krever mye 

rydding.   

 

Halden:  

Det ble gjennomført planleggingsmøte som ble avgjørende for en god gjennomføring, men 

det bør også her tidligere avklares hvem som har ansvar for hva og hvem som skal stille fra 

rådene. Bør man utnevne en prosjektleder som tar styring og ansvar for planleggingen? Det 

ble dårlig oppmøte til foredraget – ca. 14-15 møtte. Her burde det blir promotert bedre/tidligere 

og flere fra SpiØ burde møtt for å støtte arrangementet.  

Positiv erfaring med å involvere tillitsvalgte i gjennomføringen. Kan med fordel gjøres til annen 

gang også. Tidligere planlegging neste gang.  

Husk å ta med i betraktning av mange er i praksis på denne tiden. Man bør være mer aktive 

på stand – ikke bare «stå der». Fint med en hel uke. Fått skryt i etterkant av dekan. 

Viderefør dette med samarbeidsmøter før og underveis. God planlegging, men noen få satt 

igjen med utførelsen – tenke på til neste gang.  

Kommer tilbake til at en må lede dette, slik at disse utfordringene kommer på plass.   

 

109 - 19 Studentvalg 2020 – gjennomføringsplan 

 

Viktig å fokusere på promotering av valget nå. Alle som vet de skal stille, bør gjøre dette så 

snart som mulig, slik at det tydelig fremkommer hvor mange fra hver avdeling som stiller. Frist 

for å stille til valg er 22.10 kl. 12.00.  

Er stand effektivt nok? Flere av rådene opplever ikke det. Satse på plakater, direkte kontakt 

med studenter i kantine f.eks., klassevandringer, gå til nettverkene og snakk direkte med de 

man vet vil kunne gjøre en god jobb og som ønsker å engasjere seg. Husk å bruke de 

tillitsvalgte og andre som engasjerer seg. Servere gratis kaffe oppsøke grupperommene. Send 

gjerne e-post til ansatte – de kan også dele linken der man kan stille. Bruke infoskjerm. Gå 

mye med klærne. Publisere i klassegrupper. 

 

110 – 19 Aktivitetsplan for HiØ 2020  

 

Fahad viser lenker til HiØs Strategisk plan 2019-2022 og til Aktivitetsplan 2019. Liten innføring 

av disse i møtet med fokus på innhold og hvordan studentene kan jobbe for å påvirke.  

 

Rådene bør se nærmere på deler av planene og trekke ut saker som er relevante for oss, slik 

at det kan forberedes innspill til høgskolestyret. Hva kan vi komme med av innspill og 

spørsmål? Vi har stor påvirkningskraft hvis vi spiller inn.  

 

EVENTUELT: 
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1. Økonomi ved AU: 

SpiØ kan komme med innspill til budsjett før 1. november. Budsjettet er uoversiktlig, så 

vanskelig å si noe om nå. Jobber med å få mer innsikt i budsjettdelen. AU ønsker myndighet 

fra SpiØ til å gi innspill til budsjettet, fordi det ikke er et parlamentsmøte før fristen for å sende 

inn innspill. 

 

Forslag til vedtak: SpiØ gir AU mulighet til å gi innspill til budsjettet, på vegne av 

Studentparlamentet.  

 

Vedtak: enstemmig vedtatt.  

 

2. Matpakkeuke/streik. Skal dette planlegges på nytt? Kantina har innført f.eks. billig yoghurt, 

men satt opp priser på andre varer. Skal vi lage forslag til de nye rådene om at de skal jobbe 

med det videre?  

Kommentarer: kan man jobbe for å finne andre aktører for å presse på?  

Kan fokusere mer på SiØ og vervet som er knyttet hit for å jobbe på en annen måte.  

I Fredrikstad skal det ses på nye automater med billigere og annen type mat.   

 

Tar med oss dette til arbeidsplansaken neste gang. 

 

 

110 – 19 Møtekritikk  

 

Godt møte med gode innspill. Fint møte. Gode diskusjoner. Mange og gode innspill. Hyggelig. 

Fint møte. Bra diskusjoner. Tips - Husk å vise tegn tydelig ved inntegning. Flinke til å holde 

oss til saken og seriøse. Ryddig. Fått snakka litt ut om ting. Studentleder takker for alle innspill.   

 

 

 

  

 

  

 


