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Møtedato: 25.04.2019  Møtested: Studiested Halden E1-065 

Til stede med stemmerett 

Sarah Lunner  Studenrådsteder, avd IT 

Markus Madsen Programtillitsvalgtsansvarlig , avd. IT 

Frida Vidme  Studentrådsleder, avd LU 

Haakon Skaar Informasjonsansvarlig r, avd LU 

Ylber Isufi Studentrådsleder, avd. ØSS 

Adnana Osmanbasic Nestleder, avd. ØSS 

Kim Andre Lintho Fungerende Studentrådsleder, avd HV 

Ronaz Samir Bakri Programtillitsvalgtsansvarlig, avd HV 

Johann Berg Studentrådsleder , avd. IR 

Malene Heggebø Wathne Nestleder, avd IR 

Til stede uten stemmerett 

Fahad Said Studentleder 

Sander Haukdal Larsen Nestleder  

Preben Reinaas Rotlid Læringsmiljøansvarlig 

Observatører 

Lars Petter Jelnes- Jørgensen  (Var tilstede til 16:30) Fungerende rektor  

Tommy Payne (var tilstede til 16:30)  Læringsmiljøkonsulent  

Ina Fiskerstrand (var tilstede til 16:30) Fadderleder  

Ella Koteng  Programtillitsvalgtsansvarlig, avd LU 

Sekretariat 

Elise Ager Organisasjonskonsulent 

Ordstyrer 

Linn Josefson  Markedsførings- og rekrutteringsansvarlig, avd LU  
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Saksliste 
  

15:15 - 15:20 39-19 VEDTAK INNKALLING, SAKSLISTE OG 
PROTOKOLL 
a. Godkjenning av innkalling 
b. Godkjenning av saksliste 
c. Godkjenning av protokoll  

15:20 - 15:25 40-19 VEDTAK VALG AV MØTELEDER OG 
ORDSTYRER 

15:25 - 15:45 41-19 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 

15:45-16:30 16-19 VEDTAK RESOLUSJONER 

16:30-17:00 42-19 VEDTAK VALG AV REPRESENTANTER TIL 
STUDENTSAMSKIPNADEN 

 PAUSE 10 MIN  

17:10-17:25 43-19 VEDTAK ÅPNE VEDTEKTER OG 
VEDTEKSTKOMITÉ 

17:25-17:55 44-19 VEDTAK REVIDERING AV VALGREGLEMENT 
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17:55-18:25 45-19 VEDTAK REVIDERING AV 
FORRETNINGSORDEN 

 PAUSE 10 MIN  

18:35-19:05 46-19 VEDTAK REVIDERING AV 
STILLINGSINSTRUKSER AU 

19:05-19:35 47-19 VEDTAK REVIDERING AV 
FUNKSJONSBESKRIVELSER 
STUDENTRÅD 

19:35-19:45 48-19 ORIENTERING ØKONOMIREGLEMENT 

 PAUSE 10 MIN  

19:55-20:20 49-19 ORIENTERING NSO: OPPSUMMERING FRA 
REGIONSMØTE OG LANDSMØTE 

20:20-20:50 30-19 DISKUSJON MATPAKKEUKEN 

20:40-21:00 50-19 DISKUSJON HØRING: OM ENDRING I 
EKSAMENS FORSKRIFTEN VED 
HIØ 

21:00-21:20 51-19 DISKUSJON HØRING: OM 
KVALITETSSYSTEMET 

 PAUSE 10  

21:30-21:50 52-19 VEDTAK HALVÅRSRAPPORT/ ÅRSRAPPORT 

21:50-22:20 31-19  DISKUSJON VELFERDSDAGER 

22:20-22:30 53-19 DISKUSJON DASSAVIS 

 EVENTUELT  

22:30- 54-19 DISKUSJON MØTEKRITIKK 
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39-19 Godkjenninger 
En endring i sakslisten AU vil utsette sak om stillingsinstrukser til Arbeidsutvalget (Læringsmiljøansvarlig og 
utdanningskvalitetsansvarlig ) Studentleder melder inn eventuelt sak.  

  
40-19 Valg av møteleder og ordstyrer 
Arbeidsutvalgets forslag til møteleder og ordstyrer for møte vedtas av Studentparlamentet.  
  

41-19 Orienteringer 
 
Leder: 
Ikke noe å tilføre. 
 
Nestleder: 
Formøte til NSO i Oslo- tre fra delegasjonen ble med. 
Vært på NMBU og snakket med de om landsmøte. 
AU-møte 
Landsmøte til NSO. 
 
Læringsmiljøansvarlg: 
Tilføyer dette til sin orienenteringDeltatt på UKU møte om emne evalueringer. 
  
Org.kons: 
Siden sist føles det ut som jeg har vært i et evig møte. 
 Studiestartsmøte 
Ny avtale med norsk gjenvinning der man vil legge press på at det må legges til rette for plastsortering. 
Påskeeggjakt 
Mye dialog med 
Møte med fadderstyret og admnistrasjon i Fredrikstad i år 
  
IR: 
Rådsmøte, fått inn to nye varaer. 
Hatt tillitsvalgte, lite oppmøte og lite saker der- ønsker å bruke de tillitsvalgte mer 
Industiell design og marskin hva som skjer med de videre med de. 
 
ØSS: 
Ping Pong turnering 
Planlagt velferdsdagen 
Markerte verdens vaffeldagen 
28 mars filmkvelden. 
Deltok på matpakkeuken 
LUKU møte og diskutert 
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Arrangerte ping pong turneringen, takker Elise, Preben og Fahad for hjelpen. Over 50 stk deltok så langt. 
Debattkveld- 3 i boks og Lars-Petter har 
 
HV: 
Matpakkeuken 
Rådsmøte 
Møte med ledelsen 
Bidratt velferdsdagen. 
 
  
LU: 
Camilla har trukket seg som leder for LU 
Håkon har blitt informasjonsansvarlig 
LU hadde egen kakedag på kakedagen 
Digital måndens blomst 
Skikketsguide er godkjent og kommer nå ut 
Skrevet ut resolusjon 
Laget plakat til debattkvelden i dag. 
  
IT: 
Synne og Ibo har trukket seg. 
Deltatt på karriere dagen 
Marie, Ina, Kim og Fahad – og Lars-Petter med som konfransier.  
Markus ny nestleder i IT  
  
Fadderleder: 
149 faddere så langt- fristen går ut i dag. ØSS har bare 14 faddere. 
Fadderleder orienterer om status så langt. 
Åpningsdagen 
Skoleløypa/byløypa 
Minglekveld på kokkekollektive i Halden og i Fredrikstad 
Temafest i Fredrikstad 
Quiz onsdag 
Konsert siste lørdagen- med større artist  
 
Læringsmiljøkonsulenten: 
Jobber masse med studiestart om dagen, offisiell i Halden 10:00 og 12:00 i Fredrikstad 
Forteller kort om åpningsdagen. 
Statusmøte med fadderstyret. Skryter av at fadderstyret har kommet godt i gang. 
 
Jobber med studieforberedene uke 17 -22 juni.  
Læringsmiljøutvalget sin rapport ble godkjent av høgskolestyret i dag. 
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Samskipnaden: (Orientering sendt til Org.kons på epost) 
Prosjekteringen for boligbygging i Bjølstad og Remmen fortsetter. Målet for Fredrikstad er fortsatt å begynne 
arbeidet til sommeren. Det skal tas opp av Planutvalget i mai og bystyret i juni. Arbeidet med kommunen i Halden 
fortsetter, men ikke like fort som i Fredrikstad. 
Valg av representanter til SiØs styre: 
Parlamentet skal velge studenter inn i SiØs styre: 
Det er 4 studenter som skal bli valgt inn i styret med flertall så det er viktig å sørge for at så mange studenter som 
mulig blir representert. Det er dermed ønskelig med studenter fra begge byene og variasjon i forhold til 
studieretning, kjønn og alder om mulig. 
I mai skal den nye strategiske planen for SiØ førstegangbehandles og vil bli sendt videre til Parlamentet for høring. 
Den strategiske planen skal vise til hvilke fokusområder og mål SiØ vil jobbe med i fremtiden og vi vil gjerne ha 
tilbakemeldinger fra dere når den tid kommer. 
Send gjerne spørsmål som dukker opp så skal jeg forberede meg til å svare på de neste møte. 
Spørsmål: Har fått årsrapporten til Samskipnaden – Parlamentet ønsker en presentasjon av årsrapporten og ønsker å 
kunne stille spørsmål til den. 
 
Ledelsen: 
Hatt besøk fra Oslo Met, for å se på 
Har hatt en liten tur i Paris- hvordan det går med universiteter og høgskolen i verden. 
Møte med KD- jobber med en ny 
Vært i styremøte i dag, læringsmiljørapporten 
Nominasjonsprosess til rektor valg, det kommer frem i neste uke hvem som har stilt. 
Søkertallene kom i dag- vi er nede med 6 %, største forfall på sykepleie, dette skyldes blant annet nytt mattekrav på 
sykepleie. 
Nasjonalt på lærerutdanningen GLU 5-10 og 
Nedgang på de fleste studiene 
Studieturer på LU, hva er obligatorisk, hva studenter skal legge ut for? Alt skal nå klargjøres bedre der. 
  
16-19 Resolusjoner: 
To resolusjoner som skal gås gjennom. 
 
Læringsmiljøansvarlig forklarer kort hva en resolusjon er. 
Begynner med resolusjonene- ØSS får presentere sin. 
Den får innspill om at det må tydeliggjøres rundt dette med personvern.  
Bytte ut ordet filme, med å digitalisere forelesninger. 
Lars-Petter sier at disse læringsstøtte senterne vil være med på å forberede dette. 
Vedtak 1 – det stemmes. 
Kilder, personvern – og bytte ut ordet 
 
Får man innspilll på en resolusjon legger man det inn med rødt slik at alle ser endringen. 
Resolusjon i forhold til 80% oppmøte. 
Leder fra LU presenterer resolusjonen. 
Spørsmål om hvordan man ar j 
Alle på LU har fått mulighet til å spille inn til denne 
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Får innspill på at navnet på resolusjonen er misvisende. 
 
AVF og Barnevern på HV stiller seg bak innstillingen- og ønsker at den kan 
Resolusjonen vedtas at det er mot og at man legger ved dokumenter som styrker den- resolusjonen vedtas. 
 
42-19 Valg av representanter til Studentsamskipnaden: 
Møte lukkes og i personssaker som i valg, 
Det er fem personer som er med i innstillinger 
Det diskuteres- og det går flere runder.  
 
Parlamentet velger å stemme inne Magnus Klerck og Fahad Said 
 
Parlamentet vil bruke mer tid til å rekruttere til Samskipnaden 
 
43-19 Åpne vedtekter og vedtektskomité 
1 vedtektene åpnes på neste møte. 
2 Preben, Linn og Fahad – stiller til vedtekstkomité 
 
44-19 Revidering av valgreglement 
Studentleder presenterer forslag til endringer og det stoppes opp og diskuteres der det er nødvendig. 
Valgreglementet vedtas med innspillene 
Vedtas i sin helhet med endringer. 
 
45-19 Revidering av forretningsorden 
Studentleder presenterer forslag til endringer og det stoppes opp og diskuteres der det er nødvendig. 
Vedtas i sin helhet med de endringer som har kommet inn. 
 
47-19 Revidering av  funksjonsbeskrivelser 
Studentleder presenterer forslag til endringer og det stoppes opp og diskuteres der det er nødvendig. 
Ved en feil begynner man på saken fremfor 46-19, Studentparlamentet stemmer over å rotere om på sakene og ta 
47-19 først. 
På grunn av manglende innspill OSV vedtas det å utsette videre diskusjon og vedtak av saken flyttes til 
parlamentsmøte i Mai slik at rådene får jobbet ordentlig med det. 
 
46-19 Revidering av stillingsinstrukser AU 
Parlamentet har valgt å kun se på Studentleder og Nestleder sin stillingsinstruks – resterende AU instrukser vil 
gjennomgås på Parlamentsmøte i Mai. 
Studentleder presenterer alle forslag til endringer og stopper opp og diskuterer på punkter der det er nødvendig 
 
Det stemmes over forslag til vedtak fra AU- og innstruksene vedtas med de innspill som har kommet  
 
48-19 Økonomireglement 
Org.kons spør om det er spørsmål til det som er sendt ut a dokument til Studentparlamentet 
 
49-19 NSO 
Delegasjonsleder presenterer kort sin og delegasjonens opplevelse av  formøte og landsmøte 
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30-19 Matpakkeuken: 
Studentleder presenterer en presentasjon han har laget med en oppsummering av uken. 
Maria, Linda, Parsa og Ylber for ros for sin deltakelse. 
Nå i etterkant ønsker studentleder og ha et møte med styreleder og direktør for å presentere resultatene til 
undersøkelsen. 
Ønsker å fortsette studentene til å 
 
HV: Deltok så langt de kunne 
Innspill fra Studentleder om inhabiliteten til 3 medlemmer fra rådet- han sa at de burde ha vært i kontrakt 
 
ØSS: brødskiver på mandag, gikk over til toast på tirsdagen, toasten ble veldig populær. Alle burde hatt på rådsklær 
under uken. 
ØSS opplevde at det ble mye å gjøre for dem. Fått innspill fra studenter 
ØSS påpeker 
Det burde vært noe mer enn bananer 
 
IR. Fornøyde med resultatet av matpakkeuken. De er lei seg for at de ikke fikk deltatt, mer men de skryter av HV. 
Ble overrasket over at det var så mange som fikk det med seg. 
Det burde vært mer enn bananer. 
LU: Stod ikke mest, men stod når de fikk stått. Skyter av ØSS. De har diskutert på at man kanskje burde stått flere 
steder, slik at alle fikk det med seg. Mer fokus på brødmat. 
Hadde en positiv opplevelse av å dele ut 
Viktig å formidle til studentene hva som skjer videre nå. 
De tillitsvalgte på LU har gitt tilbakemeldinger om at det var overraskende lett og ikke kjøpe mat i kantinen. 
Kommer innspill om at man burde bruke noe av det man har fått inn til nå. 
Org.kons sier at det fint kan 
Studentleder etterspør hva Studentparlamentet ønsker videre nå. 
 
50-19 Høring: Om endring i eksamens forskriftene ved HiØ 
Høringen deles ut og det diskuteres. 
Det kommer mange innspill om sensurbøter- deriblant at sensurbøtene er lave 
Språk krav til sensur ved muntlig og praktisk eksamen skal være norsk på norsk eksamen- opplever det som 
vanskelig når muntlige tilbakemeldinger gis på andre nordiske språk. 
Legge krav til internsensor hvis de ikke finner noen ekstern, der det skal være der. 
Studentleder skal sette sammen et høringssvar som blir sendt inn på Studentparlamentets vegne  
  
51-19 Høring om endring i kvalitetssystemet 
Emne planer og frister må tydelig inn i kvalitetssystemet – jmf. endringer i emne plan og tillegg som kom på 
MA-GLU i dag 25.04. 
 
Ble oppdaget et avvik i selve sakslisten og sakspapirene- derfor er det to saker med 52-19  
 
52-19 Rektorvalg  
Studentleder orienterer kort om saken- rådene kommer med forslag 
Asbjørn Olav Person, høgskole lektor 
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Bengt 
Gunnar Anderson – høgskole lektor 
 
52-19 Halvårsrapport/Årsrapport 
 
Alle virker generelt veldig positive til det. 
At de publiseres på nett – under faner med helhetelige rapporter fra AU og studentråd blir publisert på nett, i en 
samlet mappe fra år til år.  
 
Studentleder påpeker at dette er et viktig supplement til Org.kons som er den eneste kontinuteten i hele 
organisasjonen.  
 
Det stemmes over Arbeidsutvalgets forslag til vedtak, det vedtas enstemig.  
 
31-19 Velfersdager. 
IR og HV: 
Oppmøte ikke så stort, men gjennomføringen bra. 
Fint vær 
LU: Ingen fra LU tilstede 
 
IT: Ikke tilstede, markedsføringen kunne vært bedre. Slet med at 
Evaluering fra AU: 
Bra kommunikasjon mellom rådene og AU. 
 
Idrettdag kommer som innspill til neste gang. 
Fotball turning – muligens på neste. 
Kommer innspill  
  
Status om Debattkvelden: 
HV: Delt på Facebook, klassevandring om det. Prøve å 
Skal lage debatt 
  
LU: laget plakater, har hengt opp plakater.  
Rådene i Halden er i fullgang med å få inn debatanter og konfransier har de allerede på plass.  
 
53-19- Dassavisa   
Det diskuteres – alle virker generelt positive 
Starter med dassavis for at det muligens kan gå over til å bli en studentavis. 
Innspill om markedsføringsansvarlig ansvarlig fra råd sammen med Sarah kan delta – malen og grunnlaget, så kan 
andre ta over. 
Mal og slikt bør bli klart før sommeren, slik at det er klart til studiestart. Lag avtaler- informer om at det skal være et 
prøveprosjekt. 
 
Kim tar kontakt med renholdere 
Frida tar kontakt med Halden Kommune 
Kommer også innspill om at 
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Orientering sak om status på neste møte 
  
EVENTUELT SAK: 
  
54-19 Møtekritikk 
Effektivt 
Ros til ordstyrer 
Sakslisteutsender forventer å få direkte tilsendt endelig dokumenter fra råd på ting som skal presenteres slik at de 
kan legges ved sakspapirene. 
Det må kunne forventes  at når det mangler vedlegg at det blir etterspurt medengang, ikke bra at mangler blir fanget 
opp ved en tilfeldighet og at høringene ikke var kommet med- det MÅ meldes fra når man ser det direkte til den som 
sender ut sakslisten.  
Fin orientering fra Sander fra NSO’s landsmøte og formøte.  
Ella svarte godt på alle spørsmål rundt valgkomitéen innstillingen. 
 
Angående sak 46-19 Rådene virket ikke godt forberedt på saken om funksjonsbeskrivelsene- håper rådene er 
tydeligere på neste møte og at råd har gått grundig gjennom ting, alle uklarheter må rettes opp og forklares.  
Råd får ros for at en del av de har vært  veldig ærlig om egen deltakelse på velfersdagen- det er viktig fremover at 
når det skal settes datoer for slikt at dette er datoer som faktisk passer for alle i råd, og at man sørger for «å låse» av 
dagen for å unngå aktivitet. 
Effektivitet er nødvendigs ikke så bra på såpass viktige saker som det har vært i dag- ogVanskelig ord 
 
Ros til nye rådmedlemer som faktisk har sagt ting under møte. 
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