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Møtedato: 06.12.2019 Møtested: Fredrikstad, S-502 

Arkivref: Atnf/121-19 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget 

Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr:121 -19 VEDTAK GODKJENNINGER 

 

a. Godkjenning av innkalling 

 

Forslag til vedtak: 

Innkallingen godkjennes. 

 

 

b. Godkjenning av saksliste, samt oppmelding av saker til eventuelt 

 

Forslag til vedtak: 

Sakslisten og tidsplanen godkjennes, med eventuelle tillegg og endringer. 

 

 

c. Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

 

Protokoll fra forrige møte ligger vedlagt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokollen godkjennes. 
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Forslag til saksliste 

 

15:15 - 15:20 121- 19 VEDTAK INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL 
a. Godkjenning av innkalling 
b. Godkjenning av saksliste 
c. Godkjenning av protokoll 

15:20 - 15:25 122 - 19 VEDTAK VALG AV MØTELEDER OG ORDSTYRER 

15:25 - 15:45 123 - 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 - 16:00 124 - 19 VEDTAK Valg NSO 

16:00 - 16:20 125 - 19 VEDTAK Fast eller rullerende ordstyrer 

16:20 - 16:50 126 - 19 DISKUSJON Evaluering av studentleder og nestleder 

16:50 - 17:00 127 - 19 ORIENTERING Halvårsrapport AU 

17:00 - 17:30 128 - 19 ORIENTERING Årsrapport studentrådene 

17:30 -  129 - 19 DISKUSJON Møtekritikk  
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Arkivref: Atnf/122-19 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget 

Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr:122 -19 VEDTAK VALG AV MØTELEDER OG ORDSTYRER 

 

Det vises til SpiØs forretningsorden pkt 2.7. 

 

“Møteleder for SpiØ-møtene velges av parlamentet på hvert møte. 

Arbeidsutvalgets forslag til møteleder fremkommer i sakspapirene.” 

 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsutvalget foreslår Preben Reinaas Rotlid som møteleder og  Kim Wemberg som 

ordstyrer.  
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Arkivref: Atnf /123 - 19 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget 

Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr:123 -19 ORIENTERING ORIENTERINGER 

 

 

Sak 

a. Leder orienterer 

- Vært på kakedagen i Halden og kakedagen i Fredrikstad, som var den siste for året. 

- Vært i løpende kontakt med prorektor for utdanning rundt saken på IR. 

- Forberedt mye av det praktiske til avspark. 

- Vært på Universitet- og høgskolerådets årlige konferanse i Oslo, som i år handlet om 

“Samarbeid for et bærekraftig samfunn”. Det omhandlet hva vi i UH-sektoren kan gjøre 

for å jobbe for et mer bærekraftig samfunn. 

- Vært på møte med direktør i SiØ, styreleder i SiØ, samt høgskoledirektør, hvor vi 

diskuterte Fagskolen i Østfold sitt ønske om tilknytning til Studentsamskipnaden i 

Østfold, da avdeling Halden. 

 

 

 

b. Arbeidsutvalget orienterer 

b1. Nestleder 

- Tema for årets studentseminar er satt gjennom spørreundersøkelsen: Psykisk og fysisk 

helse (tar gjerne innspill på hvem vi vil ha der) 

- Jobbet med årsrapport sammen med AU 

- Jobbet med innlegg til avspark 

- Fadderstyret status  

- Dialog med Fridays, prøver å finne noen som kan ta dette ansvarsområdet. Om 

det er et samarbeid vi er villige til å opprette.  

  

 

b2.Utdanningskvalitetsansvarlig  

Annet enn å ha deltatt på rådsmøtet til ØSS rådet sammen med det nye studentrådet så 

har det vært lite aktivitet denne måneden. Har desverre ikke rukket å delta på UKU møte 
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29.11, men har skrevet notater og tanker til den andre representanten, her er saker som 

skal snakkes om på møte: 

i. Funksjonsbeskrivelser for emneansvarlig  

https://www.hiof.no/for-

ansatte/arbeidsstotte/studier/undervisning/emneansvarlig/index.html  

ii. Arbeidsplan UKU 2020 - 2021 utkast (Sendt innspill) 

iii. Rapportering av arbeid med internasjonalisering 

iv. Nye retningslinjer for håndtering av klager om undervisning fra oslomet  

(https://student.oslomet.no/retningslinjer-klager) 

 

 

b3. Læringsmiljøansvarlig 

 

Har vært lite aktivitet fra min side fra det forrige Parlamentsmøte. Men jeg har deltatt på 

et planleggingsmøte før LMU møte, samt deltatt på LMU møte.  

 

Fra LMU møtet:  

 

- I januar/februar skal jeg på møte med Rolf Erik (Byggning ansvarlig på skolen) 

hvor temaet skal være det fysisike læringsmiljøet, ber derfor om innspill til ting 

dere er fornøyd/misfornøyd med på begge campus innen jul (Send det til 

sarahnh@hiof.no)  

- Lysene på campus har tidligere blitt avslått ved skoleslutt, nå skal de ordinært stå 

på frem til 22:00. Gi meg gjerne tilbakemelding om dette ikke fungerer.  

- Vi utarbeider en årsplan og budsjett for 2020.  

- Vi holder også på med endring av mandatet vårt, da det er endringer hos 

ledelsen, og vi skal få inn to representanter til fra høsten 2020, disse er student 

og prorektor for utdanning.  

- Og vi skal arbeide fremover for å finne en løsning slik at LU kan bruke rom etter 

undervisning på sin avdeling.  

- Har dere andre innspill på hva vi kan arbeide med fremover, send meg gjerne en 

mail :)  

. 

c. Organisasjonskonsulenten orienterer  

d. Studentrådene orienterer  

e. Fadderleder orienterer 

https://www.hiof.no/for-ansatte/arbeidsstotte/studier/undervisning/emneansvarlig/index.html
https://www.hiof.no/for-ansatte/arbeidsstotte/studier/undervisning/emneansvarlig/index.html
https://student.oslomet.no/retningslinjer-klager
mailto:sarahnh@hiof.no
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f. Studentsamskipnaden orienterer 

g. Høgskolestyrerepresentantene orienterer 

h. Studentsamfunnene orienterer 

i. Andre Studentorganisasjoner  

J.Læringsmiljøkonsulenten orienterer 

K. Ledelsen orienterer 
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Arkivref: Atnf/124-19 

Innstilling fra:  Arbeidsutvalget 

Saksbehandler: Nestleder i Arbeidsutvalget 

Saksnr: 124-19 VEDTAK Valg NSO 

 

Bakgrunn 

17.- 19. april er Norsk studentorganisasjon (NSO) sitt landsmøte. Det er også et regionsmøte i forkant, 

28.- 29. mars. SpiØ har 5 delegater til møtene der 1 av de skal være Nestleder i arbeidsutvalget.  

 

Det vil være mulig å stille helt frem til saken tas opp på parlamentsmøte. 

 

Studentrådene v/rådsleder vil få tilsendt deres begrunnelser for hvorfor de burde få være en del av  

HiØ sin delegasjon 

Sak 

Det skal velges 4 faste delegater + varar til NSO sitt landsmøte. Arbeidsutvalget foreslår at 

studentparlamentet foretar rangeringsvalg av kandidatene. Studentleder sender inn vedtatt delegater 

etter møte. 

 

Forslag til vedtak 

De fire som får høyeste rangering blir faste delegater, øvrige blir varaer- ut fra høyest rangering.  
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Arkivref: Atnf/125-19 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget 

Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 125-19 VEDTAK Fast eller rullerende ordstyrer 

 

Bakgrunn 

På parlamentsmøte i november diskuterte vi om vi skal ha fast eller rullerende ordstyrer fra 

neste år. Det kom frem på møte at noen ønsker fast ordstyrer for mer kontinuitet og stabilitet, 

mens andre ønsket rullerende ordstyrer for at flere skulle få prøve seg som ordstyrer. 

 

Sak 

Arbeidsutvalget tenker at det kan være mest hensiktsmessig for møtenes gjennomføring at man 

har en fast ordstyrer for å få stabilitet i møtene, men vil gjerne høre hva rådene tenker om 

saken. 

 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak er at man åpner opp for å stille til ordstyrer frem til 15. 

desember, hvor arbeidsutvalget fungerer som valgforsamling. Om det er flere som stiller, så vil 

man også ha en vara ordstyrer.  
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Arkivref: Atnf/126-19 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget 

Saksbehandler: Læringsmiljøansvarlig 

Saksnr: 126-19 DISKUSJON Evaluering av studentleder og nestleder 

 

Bakgrunn 

Nå har studentleder og nestleder fungert i halve sin periode, det er da ønskelig å få innspill på 

hva som har vært bra og hva som kan bli bedre.  

 

Sak 

For at vi skal bli bedre så trenger vi studentrådenes innspill på hva som kan forbedres.  
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Arkivref: Atnf/127-19 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget 

Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr:127 -19 ORIENTERING Halvårsrapport AU 

 

Bakgrunn 

Arbeidsutvalget må hvert semester fremlegge en rapport med hva som er gjort det foregående 

semesteret.  

 

Sak 

Arbeidsutvalget fremlegger sin rapport. 
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Arkivref: Atnf/128-19 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget 

Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 128-19 ORIENTERING Årsrapport studentrådene 

 

Bakgrunn 

I år startet Studentparlamentet å utarbeide halvårsrapporter og årsrapporter. Dette for å kunne 

samle det man har gjort i løpet av et helt år i et dokument, samt at det kan være til inspirasjon 

for neste års studentparlamentsmedlemmer. Studentrådene kom frem til noen hjertesaker på 

avspark i januar i år, og det vil være naturlig å reflektere litt rundt hva man har gjort i forhold til 

disse. 

 

 

Sak 

Det er ønskelig at alle studentrådene presenterer litt hva de har gjort året som er gått. 

Om det er powerpoint eller opplesning, eller noe annet er opp til hvert enkelt råd. 
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Arkivref: Atnf/ 129-19 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget 

Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 129-19 DISKUSJON MØTEKRITIKK 

 

Bakgrunn 

For å evaluere møtene i Studentparlamentet ønsker arbeidsutvalget at det gjennomføres 

møtekritikk. Møtekritikken blir holdt med alle møtedeltakerne til stede. 

 

 

Sak 

Møtekritikken gjennomføres for å forbedre gjennomføringen av fremtidige møter.  

 

 

 

 

 

 

 

 


	Forslag til saksliste

