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Møtedato: 14.02.2019  Møtested: Studiested Halden E1-065 

Til stede med stemmerett 

Ingrid Elise Krogh Dahl Studenrådsteder, avd IT 

Synne Kristine Evensen Markedsførings-og rekrutteringsansvarlig, avd. IT 

Camilla Martinsen Studentrådslederr, avd LU 

Ella Koteng Programtillitsvalgsansvarlig, avd LU 

Ylber Isufi Studentrådsleder, avd. ØSS 

Parsa Davani Markedsføring- og rekruteringsansvarlig, avd. ØSS 

Kim Andre Lintho Fungerende Studentrådsleder, avd HV 

Maria Rugland Programtillitsvalgsansvarlig , avd HV 

Johann Berg Studentrådsleder , avd. IR 

Malene Heggebø Wathne Nestleder, avd IR 

Til stede uten stemmerett 

Fahad Said Studentleder 

Preben Reinaas Rotlid Læringsmiljøansvarlig 

Observatører 

Simen Thoresen Skaarup Styreleder i Studentsamskipnaden 

Hege Haugland Leder, Halden Studentsamfund 

Carl-Morten Gjeldnes (Var tilstede de første 30 min) Høgskole direktør 

Sekretariat 

Elise Ager Organisasjonskonsulent 

Ordstyrer 

Frida Vidme Informasjonsansvarlig 
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Saksliste 
  

15:15 - 15:20 12-19 VEDTAK INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL 
a.            Godkjenning av innkalling 
b.            Godkjenning av saksliste 
c.            Godkjenning av protokoll 

15:20 - 15:25 13-19 VEDTAK VALG AV MØTELEDER OG ORDSTYRER 

15:25 - 16:40 14-19 ORIENTERING ORIENTERINGER: 
a. Leder orienterer 
b. Arbeidsutvalget orienterer 
c. Studentrådene orienterer 
d. Organisasjonskonsulenten orienterer 

       e. Fadderleder orienterer 
f.  Læringsmiljøkonsulenten orienterer 
g. Studentsamskipnaden orienterer 
h. Høgskolestyrerepresentantene orienterer 
i.  Studentsamfunnene orienterer 
j.  Ledelsen orienterer 

16:40 - 16:50 15-19 ORIENTERING VEILEDNINGSMAL FOR ORDSTYRER 

16:50 - 17:20 16-19 VEDTAK RESOLUSJONER 

17:20 - 17:40 17-19 DISKUSJON PLAN FOR REKRUTTERING 
VÅRSEMESTERET 

 PAUSE (10 MIN)  

17:50 - 18:10 18-19 DISKUSJON HØRING : Meretteringssystem HiØ 

18:10 - 18:20 19-19 VEDTAK DIALOG SPiØ OG HØGSKOLESTYRET 
REPRESENTANTENE 

18:20 - 18:25 20-19 ORIENTERING VALGKOMITÉ 

18:25 - 18:45 21-19 DISKUSJON FADDERSTYRET 2019, OG KOMMENDE 
FADDERSTYRER. 
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 PAUSE (10 MIN)  

18:55 - 19:15 22-19 DISKUSJON UTFORDRINGER MED MØTETIDER FOR 
STUDENTREPRESENTANTER I STYRER 
OG UTVALG 

19:15 - 19:35 23-19 DISKUSJON MANGLENDE SENSURVEILEDNNG OG 
BRUDD PÅ SENSURFRIST 

19:35 - 19:50 24-19 DISKUSJON KONKRETE INNSPILL TIL FORBEDRING AV 
TP. 

19:50 - 20:00 25-19 DISKUSJON MØTEKRITIKK 

  
12-19 Godkjenninger 
Feil med nummerering på noen saker. 
Ønsker å flytte ledelsen sin orientering først. 
Det meldes inn 3 eventuelt saker fra Studentleder. 
Alt stemmes over samtidig og vedtas med innspill. 
  
13-19 Valg av møteleder og Ordstyrer 
Endring av ordstyrer, Frida Vidme. 
Med endringen så vedtas Arbeidsutvalgets forslag til vedtak. 
  
14-19 Orienteringer 
Ledelsen: Informerer om at Lars Petter er fungerende rektor. 
Jobber for tiden med utviklingsavtalen og økt samarbeid. 
Jobber med PHD, utlyser nå stipendiater til det, ønsker vårt eget doktorgrad program fra 2021, 
«Vårt digitale samfunn». 
Jobber med campus utvikling- gjøre oss mer attraktivt. 
2021 nytt ferdighetssenter på plass i Fredrikstad, i samarbeid med Olympiatoppen. 
Resultatene fra Studiebarometeret kom i går, vi gjør det veldig bra på noe, men det gjenstår og 
jobbe med en del ting fortsatt, her skal også avdelingene på banen. 
Informerer om at det blir en egen åpningsseremoni på hvert campus 
  
Leder: 
Tilføyer ingen til utenom det som allerede står. 
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Arbeidsutvalget: 
Ingen andre fra Arbeidsutvalget orienterer om noe annet enn det de allerede har orientert om i 
sakspapirene. 
 
Studentrådene: 
  
IT: 
hatt fire rådsmøter. Hatt møte med dekanen. Vært med å skrive resolusjonen. Pågående sak om 
sivilingeniør. Ny vara i rådet Oliver. 
  
ØSS: 
I gang med linjeforeningen 
Nytt medlem Frida som programtillitsvalgtansvarlig. 
Leder vært på personalmøte på ØSS 
Avtalt møte med ledelsen der hele rådet skal delta. 
Leder har vært på LUKU møte. 
Hatt tillitsvalgtsmøte. 
  
HV: 
Steffen, har tatt seg en liten pause nå i februar. Lucas en vara fungerer som nestleder. 
PTV møte. 
Rådsmøte 
Avdelingsstyret møte. 
Jobber med å få inn noen i LUKU. 
  
LU: 
Deltatt på studieseminar 
Leder har vært på avdelingsstyret møte. 
Jobbet med en håndbok om skikkhetssaker. 
Hatt møte med dekanen 
  
Informerer om at Lars Vegard har trukket seg fra rådet. 
  
IR: 
To leder møter, der de fikk pratet seg om sine hjertesaker. 
To rådsmøter. 
Et tillitsvalgtsmøte 
Hjulpet til på karrieredag ved avdelingen. 
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Jobbet en del med utveksling og timeplaner 
  
Organisasjonskonsulenten: 
Utover det som står skrevet legges det til igjen at deltakerliste må foreligge når det gjelder 
utleggsskjema for bevertning på tillitsvalgtsmøter. Og at Studentrådsleder plikter å informere 
Org.kons i forkant av møte hvem som stiller fra hvert råd. 
  
Læringsmiljøkonsulenten: 
Skulle komme men kom ikke. 
  
Studentsamskipnaden: 
Styreleder presenter seg. 
To ting de har jobbet med i SiØ den siste tiden. 
Fagskolen i Østfold har bedt om å få bruke SiØ sine tjenester og bolig. Usikker på hvordan de 
skal innlemmes i styret. 
  
Planleggingen for ny studentbolig i Fredrikstad har gått greit, og går alt som det skal begynner de 
å bygge i juni 2019, men dette avhenger av arkitekter og slikt. 
  
Høgskolesstyret studentrepresentantene 
Ikke tilstede, og har heller ikke hatt møte så langt i 2019 
  
Studentsamfunnene: 
  
HSS: 
UKA- har vært en suksess- de er interessert i å fortsette med det. 
Har flere fester nå. Hatt neon, skal ha «bad taste» og skal ha Xruss. 
HSS har fått en representant i Fadderstyret, som ikke skal delta med den praktiske 
gjennomføringen.  
Zumba foreningen er lagt ned, da den ble ledet av en utvekslingsstudent som har reist hjem, men 
har fått opp en gymforening som har blitt veldig populær. 
  
FSS: 
Ikke møtt og meldte ifra at de ikke hadde noe å orientere om. 
  
15-19 Veilednings mal for ordstyrer 
Studentleder orienterer om malen, studentleder ønsker eventuelle innspill til malene. 
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16-19 Resolusjoner 
Læringsmiljøansvarlig presenterer saksgangen. 
Ønsker å begynne å se på organisering, hvordan skal det heretter gjennomføres. 
Ønsker å få det på forhånd, men blir det endringer i det som er sendt ut bør vedtaket av den 
utsettes til neste gang. 
  
Tre forslag til vedtak i alle saker.  
Vedtas 
Vedtas på bakgrunn av at den er nok bearbeidet 
Vedtas ikke for det er feil med innhold 
 
Mer digitalisering av forelesninger 
Leder av ØSS som har sendt ut forslaget informerer om resolusjonen. 
Legger til at han nå har fått vite at høyskolen har alt som skal til for å gjøre forelesningene mer 
digitalisert. 
Forslag til vedtak resolusjon om «Mer digitalisering av forelesninger» ikke vedtas på bakgrunn 
av at innholdet ikke er bearbeidet nok. 
Det stemmes over forslaget og vedtaket vedtas. 
  
Studieliv med forutsigbarhet. 
Studentleder som har sendt inn saken presenterer saken. 
Ordet frist diskuteres, og det går godt frem at Parlamentet ønsker tydelige frister- da de er veldig 
vage. 
  
Forslag til vedtak resolusjon om «Studieliv med forutsigbarhet» ikke vedtas på bakgrunn av at 
innholdet ikke er bearbeidet nok. 
Det stemmes over forslaget til vedtaket og vedtaket vedtas. 
  
Læringsmiljøansvarlig avslutter saken med å gi ros til innsendere til saken Studentleder og Ylber 
fra 
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17-19 Plan for rekruttering vårsemesteret 
  
LU: 
Presenterer sin plan for rekruttering vårsemesteret i power point. 
  
Forslag om videosnutter med Elise, Fahad og Sander- promoterer og virker levende. Ikke alle ser 
på plakater, lettere å nå flere. 
Lage plakater som fenger flere, flinke til å ta ned plakater – rullere i hva som henges opp. 
Informere om dette på programtillitsvalgtsmøter. 
Lage brosjyrer – enkle og tynne. 
Vil gjerne ha brosjyrer på nett, det er mer miljøvennlig slik. 
Stand må ikke vurderes, det å oppfølges til å oppsøke folk. 
Promotere dette på kakedager. 
Print på servietter muligens? 
 
IR: 
Aggressiv og tidlig markedsføring – gjerne gå i gang 7 uker før. 
Innom alle klasser. 
Ha det som sak på de to siste programtillitsvalgtsmøter 
Alle råd går med rådsklær den uken. 
Få med varaer og få de til å stille. 
  
HV: 
Skille ut studentleder vervet fra de andre. 
Stand, med godt informerte folk, sosiale medier 
  
Bruke bilder som gir gjenkjennelses verdi. 
  
ØSS: 
Klassevandring, finne de som er engasjerte. 
Store plakater som er umulig og ikke se. 
Epost der det står litt mer detaljert- helst ikke på hiof epost, da den ikke brukes. 
  
IT: 
Bruke Facebook –sider og andre 
Konkurranser på sosiale medier 
Stand med is 
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Bilde presentasjon 
Work-shop, noe i dybde. 
Må kutte ned på klassevandring 
Stand og head hunting. 
  
Studentleder ber om å få tilsendt alt av materialet til studentparlament sin epost. 
  
Parlamentet utrykker at de vil komme i gang med rekrutteringen i mars mnd. 
  
Forslag om at rådene i Halden går sammen og at rådene i Fredrikstad går sammen slik at de ikke 
står alene. 
  
18-19 Høring: Merettingsystem HiØ 
Studentleder presenterer saken til Studentparlamentet på Power Point. 
Det åpnes for diskusjon 
  
Skal meritteringen vare evig? 
Studentens rolle i bedømmelseskomitéen – ikke blitt gitt ansvar. 
Hvordan skal det måles? 
  
Mulig en rolle for fag- og forskningspolitiskansvarlig? 
Ønsker mulig å spille inn at det kanskje burde være to studenter og ikke bare en 
studentrepresentant. En student fra hvert studiested spilles det også inn. 
  
Studentleder er åpen for at det kan holdes en work-shop, innspill sendes inn- innen 11 mars. 
  
19-19 Dialog SpiØ og Høgskolestyret representantene 
Studentleder presenterer saken. 
Arbeidsutvalgets forslag til vedtak ligger til grunn. 
Det stemmes over Arbeidsutvalgets forslag til vedtak og det vedtas.  
  
20-19 Valgkomitè 
Studentleder orienterer og sier samtidig at det blir en sak på neste parlamentsmøte. 
  
21-19 Fadderstyret 2019, og kommende fadderstyrer 
Studentleder orienterer om status med det nye fadderstyret først.  
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Unngå problemer med rekruttering til fadderstyret 2020. 
Bruke de som har sittet i årets styret aktivt. 
Lage en video som «følger» fadderstyret- bruke den aktivt. 
  
Klassevandringer. 
Gi hvert råd en utfordring til å rekruttere en person hver. 
Forslag om å henge opp plakater til nytt styret under fadderukene, da kan de også lettere delta i 
UKA. 
  
  
22-19 Utfordringer med møtetider for studentrepresentanter. 
Org.kons presenterer saken. 
  
Studentleder ber om at det tas kontakt med høgskoledirektør da dette er et lovbrudd. 
Avdelingsstyret medlemmer opplever at møtene legges til S 
Når møte legges 13:00-15:00, møtene tilpasses i stor grad de ansatte, umulig for lærerstudenter å 
delta. 
Student i Klagenemda er fornøyd, og føler seg i hensyntatt. 
Studentleder skal ta problematikken opp med rektoratet. 
  
23-19 Manglende sensurveiledning og brudd på sensurfrist. 
Studentleder presenterer saken. 
Det diskuteres 
4 av 10 på dagens parlamentsmøte fikk en sensurveiledning i forbindelse med eksamen de 
gjennomførte. 
  
Flere i Parlamentet oppgir at de også inntil i dag ikke hadde fått noen forklaring på hva en 
sensurveiledning er. 
  
24-19 Konkrete innspill til forbedring av TP. 
- I kan koble til Iphone 
- Begynner alltid i uke 1 i kalenderen, burde begynne i den uken man er. 
- Opplever at forelesere ikke gidder å sende inn mail når det er noe feil med timer, så de velger 
andre løsninger fra IR. 
- AVF, oppgitt har fått manuell timeplan på Canvas- en foreleser har prøvd å finne en løsning for 
studentene men de opplever at det ikke er bra. 
- Opplever at det er vanskelig å få opp på enkelte telefoner. 
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- Opplever at informasjon på TP og Canvas ikke samsvarer. 
- på mobilskjermer blir halvparten kutte vekk. 
- Booking systemet funker ikke på mobil. 
- Vanskelig å legge inn enkelt emner. 
- Opplever at flere forelesere reserverer flere timer enn det de trenger, rotete og uoversiktlig. 
- På LU har man opplevd at forelesere selv dukker opp fra kl. 09:00 og sier at de det er egen 
studiested mellom 08:00 og 09:00, da forleser sier at det ikke lar seg gjøre og legge inn time fra 
09:00. 
- Få en guide på hvordan det fungerer på Iphone.  
  
Ønske at det lages en guide til bruk og publisere den- og gjerne send det til studentenes epost. 
 

Eventuelt saker 
  
Realfagskurset og demokratitiden. 
Studentleder presenterer saken. 
Det diskuteres. 
Studentleder presiserer at realfagskurset ikke et studieprogram på lik linje som et 
bachelor/master studiet. 
  
Samarbeidsavtalen skal revideres våren 2020, la det avgjøres fra kull til kull og ikke et gitt 
vedtak for de neste fire årene. Hvis kullet i år vil ha fritak så kan det innvilges med 
studentparlamentets samtykke. 
Det stemmes og vedtas enstemmig.  
  
80 % oppmøte 
Studentleder informerer kort om at høyskolen er i gang med Revidering av eksamens 
forskriftene, der de også skal se på bruken av oppmøte som arbeidskrav. 
Legger det inn i work-shoppen om revidering av U-H loven. 
  
  
Mulig boikott av SiØ Spis: 
Alle er positive til dette, og studentleder presiserer at de i parlamentet som sitter i SiØ styret, står 
helt fritt til å gjøre hva de vil.  
Ikke tvang, men oppmuntring ta med matpakke. 
Studentleder ønsker å gjøre det til en studentaksjon. 
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25-19 Møtekritikk: 
Flinke på å holde tiden. 
Synes møte har vært bra. 
Entusiastisk 
Flinke til å lytte til hverandre. 
Ordstyrer for skryt. 
Ikke bruk mobiltelefon under møte 
Fint om man begrenser PC- bruk, og bruker den kun når det er nødvendig. 
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