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Møtedato: 16.04.2020  Møtested: Digitaltmøte rom på Zoom, grunnet COVID-19  

 

Til stede med stemmerett 

Vetle Mæland Lode Studentrådsleder, avd. IT 

Khayam Nami Informasjonsansvarlig, avd. IT 

Frida Vidme Studentrådsleder, avd. LU 

Linn Josefsen  Programtillitsvalgtsansvarlig, avd. LU 

Sander Nygaard Studentrådsleder, avd. ØSS 

Kawser Mudey Nesleder, avd. ØSS 

Kim Wemberg Studentrådsleder, avd. HV 

Ask Nødtveidt Kase Nestleder, avd.HV 

Synne Sneltorp Studentrådsleder, avd. IR 

Kristin Kristiansen Programtillitsvalgstansvarlig, avd IR 

Til stede uten stemmerett 

Preben Reinaas Rotlid Studentleder 

Fahad Said  Nestleder 

Sarah Lunner Læringsmiljøansvarlig  

Maria Rugland  Utdanningskvalitetsansvarlig  

Observatører 
Siden dette var det første møte holdt digitalt pga. stengte campus grunnet COVID-19, var det ikke faste observatører 
med, men man fikk tilsendt deres orientering før møtet.   

Carl Morten Gjeldnes (var kort innom å orienterte)  Høgskoledirektør 

Lars -Petter Jelness Jørgensen (var kort innom å orienterte)  Rektor 

Frid Sandmoe (var med på sak 37-20) Studiedirektør  

Elin Corneliussen (var med på sak 37-20)  Organisasjonsdirektør 

Mats Engélien (deltok som medlem av valgkomiteen til sak 39-20) Nestleder avd. IT 

Edvin Karlsen  (Steppet inn for rådsmedlem i sak 39-20) Informasjonsansvarlig, avd. ØSS 

Kasper Liseland (Steppet inn for rådsmedlem i sak 39-20) PR- og rekrutteringsansvarlig, avd. ØSS  

Sekretariat 

Elise Ager  Organisasjonskonsulent 

Ordstyrer 

Fahad Said Nestleder AU 
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Saksliste 
 

15:15 - 15:20 34-20 VEDTAK INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL 
a. Godkjenning av innkalling 
b. Godkjenning av saksliste 
c. Godkjenning av protokoll 

15:20 - 15:25 35-20 VEDTAK VALG AV MØTELEDER OG ORDSTYRER 

15:25 - 15:45 36-20 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 - 15:50 37-20 DISKUSJON Spørsmålsrunde med direktører 

15:50 - 16:20 38-20 VEDTAK Revidering av stillingsinstruks til arbeidsutvalget 

16:20 - 17:10 39-20 VEDTAK Valg styrer, råd og utvalg 

17:10 - 17:25 40-20 VEDTAK Åpning av vedtekter 

17:25 - 17:40 41-20 VEDTAK Vedtektskomitè 

17:40 - 17:55 42.20 VEDTAK Obligatorisk oppmøte 

  Eventuelt 

17:55  43 -20 DISKUSJON Møtekritikk  
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34-20 Godkjenninger 

Godkjenning av innkalling 

Vedtas 

 

Godkjenning av saksliste + endringer 

Ingen endringer 

Saksliste vedtas.  

 

Protokoll fra møte i  februar stemmes over 

Protokollen vedtas.  

 

35-20 Valg av møteleder og utstyrer 

Arbeidsforslag til vedtak stemmes over og vedtas.  

 

15-20 Orientering 

 

Studentleder: 

Siden sakslisten ble sendt ut har studenter deltatt på følgende:   

Jobbet mye med valgkomiteen.  

Før COVID-19 utbrudd deltok studentleder  i innledende samtaler med Halden Kommune og 

Fredrikstad Kommune om å opprette en felles møtearena for dialog og samarbeid der 

Samskipnaden ikke er med, at dette arbeidet fortsetter kommer studentleder til å vektlegge i 

overlapp med ny studentleder.   

 

Orienterer videre om at det pr 16.04.2020 var følgende antall som hadde stilt til Arbeidsutvalget:  

5 stilt til leder 

3 stilt til nestleder 

2 stilt til AU  

 

Nestleder:  

Siden sakslisten ble sendt ut har nestleder deltatt på følgende:  

Jobbet tett med studentleder og bistått fadderstyret.  

 

Utdanningskvalitetsansvarlig:  

Ikke annet å legge til i orientering.  

 

Læringsmiljøansvarlig:  

Ikke annet å legge til i orientering.  
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Org.kons:  

Har ikke annet å legge til i orientering.   

 

LU:  

Digitalt møte med studieledere på LU om eksamen.  

Planlagt digitaltmøte med tillitsvalgte.  

Er i kontakt med foredragsholdere 

Camilla har sluttet i rådet Elise har kommet inn.  

 

 

ØSS: 

Rådet har hatt ukentlige møter med avdelingsledelsen pga den ekstraordinære perioden vi er i. 

Rådet har valgt inn 3 varaer som tar over for pr- og rekrutteringsansvarlig, informasjonsansvarlig 

og programtillitsvalgtansvarlig neste semester 

Avholdt avdelingsstyremøte  

Avholdt studentrådsmøte 

 

 

HV:  

Ask er tilbake som nestleder.  

Har hatt frokostmøte med studieledere og dekan for å gjennomgå status mtp praksis og andre spørsmål 

knyttet til situasjonen. Veldig fornøyd med håndteringen, ser ut til at alle 3. års studenter blir uteksaminert 

til sommeren og ingen forsinkelser som følge av corona. For 1. og 2. års studenter får noen gjennomført 

praksis, noen på egen arbeidsplass, noen tar andre teoretiske fag og tar praksis igjen senere. 

Studieprogresjon skal være sikret i de aller fleste tilfeller. 

Videre er de fleste rådssaker satt på vent og ivrig å starte opp, forhåpentligvis etter sommeren, med både 

velferdsdager og annet. Planlagt nytt frokostmøte med dekan og studieledere i mai, avdelingsstyremøte 

19. Mai. 

 

 

IR:  

Gjennomført planlagte råds-og PTV møter 

Fokusert en del på rekruttering 

Deltatt på avd.styremøte 

Hatt hyppige møter med nøkkelpersoner fra ledelsen ang. koronasituasjonen 

 

 

 

 

IT:  

IT har hatt rådsmøte IT  
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Rådsleder har deltatt på avdelingstyremøte 

 

 

Fadderleder:  

Ikke annet å legge til i orientering 

 

Studentsamskipnaden:  

Ikke annet å legge til i orientering   

 

Høgskolestyret representant:  

 

 

Studentsamfunn:  

FSS: 

Ikke fått tilsendt orientering.  

 

HSS  

 

Læringsmiljøkonsulenten:  

Ikke tilsendt orientering  

 

 

Ledelsen:  

Orienterte senere i møte.  

 

37-20 Spørsmålsrunde ved direktører 

Studiedirektør Frid Sandmoe og Organisasjonsdirektør Elin Corneliussen orienterer og svarer på 

spørsmål  

Krisestab ble satt ned ved HiØ allerede 28 februar, og en del tiltak var derfor allerede på plass 

når høyskolen ble stengt 12 mars.   

Første prioritering var å få studenter hjem fra utveksling.  

Praksis situasjonen har vært særlig krevende, 3 års studenter har blitt prioritert. Flere studenter 

har vært opptatt av å bistå helsemyndighetene i situasjonen som har oppstått.  

I påsken ble det gjort en liten justering, det er en begrenset tilgang der de som trenger å bruke 

campus for å få fullført studie sitt, men myndighetenes helseråd må til enhver tid følges 

(www.fhi.no)  

All undervisning og eksamen forblir digital ut semesteret. Mer informasjon kommer 1 mai. 

Forbereder også å ha mulig digital studiestart hvis situasjonen er slik den er i dag.  

 

http://www.fhi.no/
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Noen få studenter og ansatte har blitt berørt av smitte, men disse ble smittet etter at campus ble 

stengt, det har blitt fulgt opp i tråd med gjeldende retningslinjer for det.  

 

Alle planlagte skoleeksamen blir digitale hjemmeeksamen. En dispensasjonsregel fra NOKUT, 

man kan bruke mer fleksible løsninger for å komme i mål med det man skal, men man skal 

grundig rapportere på hva som blir gjort, læringsutbytte skal til enhver tid overholdes. 

Det blir utarbeidet et skriv til studenter og ansatte om hvordan eksamen på nett skal forløpe seg.  

Fjusk og plagiat, er større sjanse for nå, i og med at alt av eksamen blir digital- eksamenskontoret 

tydeliggjør hva som nå blir sett på som fjusk og plagiat. 

Oppfordrer Studentparlamentets medlemmer  til å følge all informasjon som kommer på 

høgskolens nettside, den er oppdatert til enhver tid.   

 

38-20 Revidering av stillingsinstruks til arbeidsutvalget 

Leder og nestleder orienterer kort  

Ingen kommer med innspill.  

Arbeidsutvalgets forslag til innstilling ligger til grunn og vedtas når det stemmes. Nye instrukser 

gjelder fra når samarbeidsavtalen med nye stillingsprosenter trer i kraft.  

 

39-20 Valg til styrer, råd og utvalg 

Studentleder orienter om hva som har blitt gjort i prosessen.  

Representantene i Valgkomitéen går gjennom sin innspilling og svarer på spørsmål underveis.  

Forslag om at man skal stemme over hele innstillingen – innstillingen vedtas uten endringer.  

 

Følgende stemmes inn i:  

 

Høgskolestyret:  

Maria Lehmann (Fast) 

Sander Sømme Nygaard (Fast) 

Sofie Tømmerås Lyshagen (Vara)  

 

Samskipnaden (SiØ) 

Are Stifjell (Fast) 

Deniz Frømyhr Kaya (Fast)  

Maria Lehmann  (Fast) 

Andrea Setio Nilsson (Vara) 

 

Utdanningskvalitetsutvalget (UKU):  

Kristin Annabella Kristiansen (Fast) 
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Læringsmiljøutvalget (LMU):  

Johanne Hedvig Løvli (Fast) 

Frank Nam Kha Nquyen (Fast) 

Sonia Qadeer (Fast) 

 

Markedsføringsutvalget:  

Sofie Tømmerås Lyshagen (Fast) 

Jeanette Karine Borge Loftskjær (vara)  

 

Klagenemda: 

Sofie Tømmerås Lyshagen (Fast) 

Sander Sømme Nygaard (Fast) 

 

Skikkethetsnemda (LU) 

Nora Skyttersæter Saugerud  

 

Ansettelsesutvalget: 

Nora Skyttersæter Saugerud 

 

Forsknings – og utviklingsutvalget (FOU) 

Yashar Irandoust 

 

Forsknings og samhandlingsutvalget (FOS)  

Jeanette Karine Borge Loftskjær 

 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 

Yashar Irandoust   

 

Studenterleder runder av saken med å informere om prosessen med å valg av AU, og hvordan 

dette skal forløpe seg på møte i mai, da det trolig heller ikke da vil kunne være et fysiskmøte.  

 

 

Høgskoledirektør og rektor blir med på møte her:  

Rektor orienterer kort om at han deltok i  møte med statsråden og kunnskapsdepartementet i dag, 

der tema på nasjonal koordinering. Fokus på finansieringshjelp til internasjonale studenter.   

 

Vet ikke noe om hvordan høsten blir enda.  

Digital avslutning for studentene skal gjennomføres for første gang.  

Det åpnes opp for at det kan stilles spørsmål og begge svarer.  
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Informerer om at Parlamentet vil få tilsendt en høring med høringsfrist 12 juni 

 

40-20 Åpning av vedtekter 

Studentleder orienterer om saken, og ber om hvert råd sin mening:  

HV- ikke riktig tidspunkt å åpne de nå slik situasjonen er nå.  

IR-  melder fra om at det er punkter de ønsker å endre på nå. 

LU- ser ikke nødvendighet for å åpne de nå.  

IT – ønsker å vente med å endre de, til situasjonen er mer normal.  

ØSS- ønsker å vente med å endre de, til situasjonen er mer normal.  

 

Det stemmes over om man skal åpne for å endre vedtekten.  

 

Det vedtas og ikke åpne vedtektene.  

 

Studentråd IR blir oppfordret til å presisere hva de ønsker å endre på slik at Studentparlamentet 

kan ta stilling til de ønskede endringene.  

 

41-20 Vedtekstkomité 

Saken utgår på bakgrunn av vedtak i sak 40-20.  

 

42-20 Obligatorisk oppmøte 

Kristin Kristiansen programtillitsvalgtsansvarlig fra IR som har meldt inn saken innleder, og det 

åpnes for diskusjon.  

Det diskuteres at man må se på hva som skal ligge i programtillitsvalgtsansvarlig rollene og at 

det også mulig bør forankres noen tydeligere føringer for hva som skal ligge til grunn for å få 

attest. 

Studentleder åpner opp for at dette med attest og hvilke kriterier som skal ligge til grunn for det 

kan bli sak på neste møte.  

Tillitsvalgtsmøtene er en viktig arena for studentmedvirkning.  

 

43-20 Møtekritikk  

Plattformen har fungert greit.  

Veldig fornøyd.  

Positivt overrasket over hvor bra det har gått med et digitalt møte.  

God og tydelig lyd på alle under møte.  

Studentleder sier at han gjerne vil ha innspill til innstillingen og arbeidet til valgkomiteen, og er 

fornøyd med gjennomføringen av møte.  

 

 


