
Møtedato: 06.01.2019  Møtested: Scandic Hotel Fredrikstad 

Til stede med stemmerett 

Sarah Lunner Studenrådsteder, avd IT 

Ingrid Elise Krogh Dahl Nestleder, avd. IT 

Camilla Martinsen Studentrådsleder, avd LU 

Helene Hove Gjøs Nestleder, avd LU 

Ylber Isufi Studentrådsleder, avd. ØSS 

Edvin Karlsen Informasjonsansvarlig, avd. ØSS 

Steffen Lie Fjellheim Studentrådsleder, avd HV 

Kim Andre Lintho Nestleder, avd HV 

Johann Berg Studentrådsleder , avd. IR 

Malene Heggebø Wathne Nestleder, avd IR 

Til stede uten stemmerett 

Fahad Said Studentleder 

Sander Haukdal Larsen Nestleder 

Marte Emilie Skjennem Fag og Forskningspolitisk Ansvarlig 

Preben Reinaas Rotlid Læringsmiljøansvarlig 

Observatører 

Linda Tanutra Jonassen Informasjonsansvarlig 

Frida Vidme Informasjonsansvarlig, avd. LU 

Ella Madelen Karinsdatter Koteng Tilllitsvalgtansvarlig 

Parsa Davami Tillitsvalgtansvarlig, avd ØSS 

Fredrik Valdersnes Olsvold Informasjonsansvarlig avd IT 

Ibrahim Ali Tillitsvalgtansvarlig,  avd IT 

Synne Kristine Evensen Markedsførings-og rekrutteringsansvarlig avd IT 

Ronaz Samir Bakri Tillitsvalgtansvarlig, avd HV 

Maria Rugland Programtillitsvalgtsansvarlig  avd.  HV 

Hanne Kristine Sudmann Steensæth Informasjonsansvarlig avd. IR 

Synne Sneltorp Tillitsvalgtansvarlig avd. IR 

Per Oscar Wærnes Markedsførings- og rekrutteringsansvarlig avd. IR 

Sekretariat 



Elise Ager Organisasjonskonsulent 

Ordstyrer 

Marte Skjennem Fag og Forskningspolitisk Ansvarlig 

  

  



Saksliste 
  

12:45 - 12:50 1-19 VEDTAK INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL 
a.            Godkjenning av innkalling 
b.            Godkjenning av saksliste 
c.            Godkjenning av protokoll 

12:50 - 12:55 2-19 VEDTAK VALG AV MØTELEDER OG ORDSTYRER 

12:55 - 13:15 3-19 ORIENTERING ORIENTERINGER: 
a.   Leder orienterer 
b.   Arbeidsutvalget orienterer 
c.   Studentrådene orienterer 
d.   Organisasjonskonsulenten orienterer 
e.  Fadderleder orienterer 
f.   Læringsmiljøkonsulenten orienterer 
g.   Studentsamskipnaden orienterer 
h.   Høgskolerepresentantene orienterer 
i.    Studentsamfunnene orienterer 
j.   Ledelsen orienterer 

13:15 - 13:25 4-19 VEDTAK MØTE- OG AKTIVITETSPLAN VÅR 2019 

13:25 - 13:50 5-19 VEDTAK ARBEIDSPLAN 2019 

13:50 - 14:05 6-19 VEDTAK VALG AV VARA TIL LMU OG UKU 

14:05 - 14:20 7-19 DISKUSJON REKRUTTERING AV FADDERSTYRET 
2019 

 PAUSE 10 min  

14:30 - 14:40 8-19 ORIENTERING STUDIESEMINARET 7. FEBRUAR 

14:40 - 14:50 9-19 ORIENTERING EVALUERING AV AVSPARK 2019 

14:50 - 15:00 10-19 DISKUSJON MØTEKRITIKK 

  
  



1-19 Innkallinger, saksliste og protokoll 
Innspill til i sak 6-19, de foreslåes å stemmes inn som varaer og ikke varer. 
Innspill om feil navn i 6-19, riktig navn er Sarah Lunner 
Alt godkjennes med disse innspill 
  
2-19 Valg av møteleder og ordstyrer 
AU sitt forslag til vedtak stemmes over og vedtas. 
  
3-19 Orienteringer 
  
Hjertesaker LU: 
Fjerne 80% oppmøte, da det som var grunnlaget for å ha det i utgangspunktet ikke er 
gjeldende lenger. 
Utarbeide et forslag til endring i regler når det kommer til kjøregodtgjørelse i forhold til 
praksis. 
Dialog med forelesere i forhold til undervisningssituasjonen. Mer struktur. 
Bedre de psykososiale miljøet på LU. 
Utarbeide en plan og prosedyre for å forbedre arbeid med emneplaner og litteraturlister (Det 
skal ikke foreligge endringer av noen av disse, etter at de er sendt til godkjenning til skolen). 
Dersom firster ikke overholdes, foreslåes det bot. 
Bedre luftkvaliteten i noen klasserom. 
Kurs for praksis- og basisgruppeveiledere. Ha kriterier og krav til personer som skal inneha 
disse rollene. 
Foreta en evaluering av profesjonsdager, og eventuelt få endret noe innhold. Få inn 
profesjonsdager om for eksempel skikkethetsnemd. 
Flere eksterne foredragsholdere som er proffe på sine felt. 
Bedring av praksis. Forarbeid – gjennomføring – etterarbeid. Flere praksisskoler. 
Rettferdig vurdering av eksamen. 
Felles vurderingskriterier for akademiske tekster på alle linjene. 
Resolusjoner om når eksamen skal avholdes/ karakteren skal være fastsatt. 
Bruke LU-rådets penger på eksterne foredragsholdere med tema som engasjerer studentene. 
Spesifikt et tiltenkt barnehagelærerutdanningen, samt et tiltenkt grunnskolelærerutdanningen. 
Legge inn forslag til endring av Høgskoleloven (eksterne sensorer bør være pålagt) 
Endre eksamensform i kunst og håndverk. 
Lage en survey for å nå flest mulig studenter. Dette er tiltenkt de studentene som ikke tørr/ 
ønsker å ta opp ting med oss personlig. En type SI IFRA spesifikt for LU. 
  
  



Hjertesaker IR: 
Sak 1: Det er for lav kvalitet på informasjon og opplæring rundt sikkerhet på høgskolene. Et 
forslag til løsning er å legge rette for en grundig og praktisk innføring (I form av øvelser og 
gjennomgang). 
Sak 2: Det er mangel på vaskemaskiner på student leilighetskompleksene. Dette medfører til 
tider dårlig tilgang til vasking og blir kritisk når uforutsette hendelser skjer med maskinene. 
Vi håper på tilgang til flere maskiner i fremtiden. 
Sak 3: Noen lærere under studier på IR krever 80% oppmøteplikt. Vi er på lik linje som 
resten av SPiØ angående påstanden at dette ikke har noe å si for læringsutbyttet til elevene, 
og derfor også ikke nødvendig i høyere utdanning. 
Sak 4: Nåværende nettside til tidligere eksamensoppgaver gjør det vanskelig å finne det man 
er ute etter. Den virker også mangelfull i enkelte fag. Vi ønsker lettere tilgang til og bedre 
oversikt over tidligere eksamenssett. 
Sak 5: Studentdemokratiet er her for studentene, og da må parlamentet ha en god dialog og 
tilstedeværelse i hverdagen. For å muliggjøre dette bør vi sikre at opplæring av og dialogen 
med programtillitsvalgte er tilstrekkelig, spesielt med hensyn til studieprogram som varer 
mindre enn tre semestre. 
Sak 6: Smia og broa over til H-bygget opplever store temperatursvingninger med årstidene. 
Dette er svært problematisk ettersom de er sentrale gjennomgangsårer og viktige 
arbeidslokaler for både studenter og ansatte. Vi må jobbe med høgskolen for en bedre 
temperaturregulering av disse lokalene. 
  
Hjertesaker ØSS: 
Linjeforening for økonomi (arrangementer, turer, sosiale  arrangementer, vi tar inn penger, og 
bruker det på studentene, bedriftsbesøk) 
Mer digitalisering av forelesninger 
Mer bruk av AUD 6 
Praksis for ØSS 
Studentmesterskap/skoleturnering med for eksempel volleyball, pingpong... 
  
Hjertesaker HV: 
Være med på å forebygge ensomhet blant studentene. 
Lukke smutthull ved praksis. 
Parkering på Kalnes. 
  
Hjertesaker IT: 
● Bedre kommunikasjon mellom studentene og forelesere. 
● Høyne kvalitet på forelesere akademisk. 
● Øke engasjement på avd. 
● Jobbe mer med sosiale medier. 
● Promotere IT rådet. 
● Resolusjon for semester startpunkt. 



● Digitale medier kan ha valgfag/emner med innovasjon og prosjektledelse (IR). 
● Tettere dialog med Dekanen, evt bli med på personalmøter. 
● Sosiale arrangementer på avdelingen. 
● Følge opp universell utforming. 
● Stand uten baktanke. 
● Relevante sertifiseringer der HiØ ligger bak andre institusjoner. 
● Kantinepris endringer. 
● Få til enighet blant kommunikasjon til studentene blant forelesere. 
● Synlig skolekart. 
● Tilrettelegging på eksamen for IT studenter. 
● Bedre infoflyt inn og ut av studentrådet. 
● Nettstudier. 
 
4-19 Møte- og aktivitetsplanen Vår 2019 
Det åpnes for diskusjon- ingen innspill 
Det stemmes. 
  
Arbeidsutvalgets forslag til vedtak vedtas. 
  
  
5-19 Arbeidsplan 2019 
Studentleder henter opp planen på Power Point, og går gjennom punkt for punkt.  
Læringsmiljøansvarlig oppklarer hva som ligger i resolusjoner. 
Studentleder går gjennom alle punktene og alle får mulighet til å komme med innspill 
Arbeidsutvalget forslag til innstillingen stemmes over, og vedtas med de endringer i 
arbeidsplanen som Studentparlamentet spilte inn under møte. 
  
6-19 Valg av vara til LMU og UKU 
Kandidatene som har stilt presenterer seg for hele parlamentet. 
Møte lukkes og det diskuteres. 
  
Sarah Lunner og Steffen Fjellheim stemmes inn som varaer til utvalgene de har stilt til. 
Org.kons melder det med engang inn til utvalgssekretærene. 
  
7-19 Rekruttering av fadderstyret 2019 
Studentleder presenterer saken. 
Det kommer følgende innspill fra parlamentet: 
En person fra hvert råd kan sitte i fadderstyret- innspill fra IT 
Mer dybdeinformasjon på plakatene. 
Savn i markedsføringen- hva går det ut på? Hva får man igjen for å sitte i fadderstyret? 
Må ha en plan hvis man ikke får inn noen til 5 februar. 
Må headhunte- bruke nettverk. 



Ha klassevandring med de som har vært i et styret tidligere. 
Forslag om tips om å rekruttere nestleder fra ØSS- da man får god erfaring med 
økonomistyring. 
Innovasjon og prosjektledelse- veldig aktuelt- da man får erfaring med prosjektledelse. 
Frist til å få folk til å stille frem til 21 januar kl. 12:00.  
  
8-19 Studieseminaret 7 februar 
Nestleder presenterer saken og ønsker innspill hvilket han får: 
  
Økonomisk krise, hva gjør man- ting man ikke forventer? 
Økonomiske delen- rundt forsikring. 
Hva slags forsikringer bør man ha som student 
Tema om skatt- ikke helt hva det betyr eller hva det innebærer. 
Hvordan leve på studentbudsjett? 
Lånekassen? Tilbakebetaling, renter, hva skjer når man er syk? 
  
Buss fra Halden og Fredrikstad. 
NSO bør være med 
  
9-19 Evaluering av avspark 2019 
IT: Bra faglig, mer profesjonelt. Savnet innstramming med tid til pauser. 
HV: god mat, bra hotell, bra quiz, bra Drive presentasjon og oppklaring, mer konkret fokus. 
Kunne hatt mer debtatt case, veldig ufarlige ting og snakke om. Legge til rette for avvik 
mellom tid. 
  
ØSS: føler de har fått et bra innblikk, veldig sosialt- fint sted å være. 
IR: veldig bra opplegg, veldig profesjonelt, hver sak og hver presentert har vært kort. Det har 
vært lett å holde fokus. 
Savnet navnlek dag to, tiden går litt inn i hverandre- det var lite rådstid. Mye mat særlig i 
dag. 
LU: super fornøyde, gode debatter, alt har vært spot on og relevant. Altfor mye god mat. 
Annen løsning med sitte plassene dag to. 
Kroppsspråk, sier mye om oss og hvordan man reagerer under kommentarer er viktig- vi må 
være obs. 
  
10- Møtekritikk 
LU: Veldig bra møte- veldig fint å få komme med innspill på orienteringssaken. Kroppsspråk 
er super viktig. 
IR: Må være strengere på tidsskjema. 
ØSS: greit å se hvordan ting fungerer. Alle tørr og si sine meninger. 
HV: Mange som uttaler seg- og sier mye 
AU: Bra at alle deltar. 



Gøy og holde foredrag når alle er så engasjert. 
Greit at det er rom for feil i starten. 
Studentleder avslutter med å si at han er imponert over alle 
  
  
 


