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Møtedato: 15.04. 2021 Møtested: Digitalt, rom zoom. 
    

Arkivref: Atnf/ 59-21  
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Studentleder    
Saksnr: 59-21  VEDTAK    INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL    

  
    

a. Godkjenning av innkallinger    
    
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.    
Sideskift    
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Forslag til saksliste    
    

15:15- 15:20    59-21 VEDTAK    INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL    
a. Godkjenning av innkalling    
b. Godkjenning av saksliste    
c. Godkjenning av protokoll    

15:20- 15:25    60-21 VEDTAK    VALG AV MØTELEDER  OG ORDSTYRER  
15:25- 16:10   61-21 ORIENTERING    ORIENTERINGER:    

a. Leder orienterer    
b. Arbeidsutvalget orienterer    
c. Studentrådene orienterer    

d.                Organisasjonskonsulenten orienterer    

e. Læringsmiljøkonsulenten orienterer    
f. Studentsamskipnaden orienterer   
g. Fadderstyret orienterer   
h. Studentsamfunnene orienterer  
i. Broen orienterer   
j. Høgskolerepresentantene orienterer    
k. Ledelsen orienterer     

16:10- 16:15  PAUSE    
16:15- 16:35  62-21 - DISKUSJON   KORONASPILLET/SIKRESIDEN  
16:35- 16:45  63-21- DISKUSJON   MAL FOR ORIENTERING EKSTERNE  
16:45- 16:55  64-21 - ORIENTERING   SUPERFADDER  
16:55- 17:05  65-21 - DISKUSJON   RESOLUSJON (Fast punkt)  
17:05- 17:10  66-21 - ORIENTERING   FRI OG FERIEDAGER  
17:10- 17:30  PAUSE    
17:30- 17:40  67-21 - ORIENTERING   STILL TIL VALG  

17:40- 17:50  
  

68-21- DISKUSJON   KONTORTID  

17:50- 18:10  69-21 DISKUSJON   ALLMØTE MAI  
18:10- 18:20  PAUSE    
18:20- 18:50  70-21 VEDTAK   REVIDERING FUNKSJONSBESKRIVELSE 

STUDENTRÅD  
18:50- 19:20  71-21 VEDTAK   REVIDERING AV FORRETNINGSORDEN  
19:20- 19:30  PAUSE    
19:20- 19:50  72-21 VEDTAK   REVIDERING AV VALGREGLEMENT   
19:50- 20:10  73-21 DISKUSJON   NY LOGO STUDENTPARLAMENT  

20:10- 20:30  74-21 VEDTAK   VÆR VARSOM/ RETNINGSLINJER FOR SoMe  

20:30- 21:00     Eventuelt  
21:00- 21:05  75-21   MØTEKRITIKK  
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Arkivref: Atnf/60-21  
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Studentleder    
Saksnr: 60-21  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:    
Arbeidsutvalgets forslag til møteleder er Marte Emilie Skjennem og til ordstyrer Sarah Naomi 
Lunner.    
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Arkivref: Atnf/61-21  
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Studentleder    
Saksnr: 61-21  Orientering   ORIENTERINGER   

   

A. Studentleder orienterer  
• Finaleintervjuene for prorektorstillingene er gjennomført.   
• Hatt møte med UHR og NSO om tiltak og midler. Løftet frem at de ulike institusjonene 
har ulike behov ut fra studentmasse og geografi/arbeidsmarked og at det derfor er 
ønskelig å kunne tolke føringene i tilskuddsbrevet løsere enn kun “lønne studenter for 
faglig oppfølging” sånn at midlene kommer alle studenter til gode.  
• Deltok på SHoT-konferansen og fikk forklart bakgrunn for undersøkelsen godt. Det er 
en økning i psykiske problemer i studentgruppen fra 2010 til nå, og det er en økende 
andel studenter som sliter økonomisk. Flere melder også om søvnproblemer og andre 
utfordringer kontra tidligere. Men i hovedsak har flertallet av studentene det bra.  
• Resultater fra ny SHoT-undersøkelse legges frem 26.april.  
• Jobbet med Kristin med superfadderordningen og deltatt i møte med SiØ, 
læringsmiljøkonsulent og NNL.  
• Hatt møte med akademistudentene om deres ønsker og behov for hvordan midlene 
best kan benyttes. Internasjonale studenter trenger mer økonomisk bistand nå fordi 
mange av jobbene de kunne hatt har blitt borte.   
• Satte i gang et prosjekt med Tone Skråning for utvekslingsstudentene og de 
internasjonale i påsken. De fikk mat og fikk delta på quiz fredag i påskeuken.  
• Planlagt workshop med fadderstyret med fadderstyreleder Mats, 
informasjonsansvarlig Julian og leder av FSS Emilie.  
• Fått innspill fra både internasjonale og utvekslingsstudenter om at altfor lite 
informasjon er på engelsk.  

  
B. Arbeidsutvalget orienterer  

  
Kristin  
  

• Statusmøte med fadderstyret.  
• Møte med SiØ, HiØ og fadderstyret om superfadder.  
• Møte med SiØ om superfadder, skisse årshjul og opplæring.  
• Gjennomført medarbeidersamtaler.  
• Oppfølgningssak på HV.  
• Planlagt workshop med AU og fadderstyret.   

  
Sarah   
  

• Gjennomført medarbeidersamtaler (Nesten alle pr. 6.04 mangler jeg 4)   
• Deltatt på SHOT-konferanse  
• Jobber med å få på plass Læringsmiljøpris - legges frem på mai møtet 
forhåpentligvis  
• Samhandlingsgruppemøte hvor vi snakket om korona og tiltak for studentene.   
• Deltatt i flere møter med studenter på ØSS, der de reduserer valgfag til høsten. Nå 
får de likevel velge politiske fag.  
• AU LMU møte.   
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Oliver  
Møte med Lin og Karl angående skikkethet.  
- Hvordan kan informasjon flyte bedre slik at tjenesteveien ikke blir oversett (fra tillitsvalgt til 
media).  
- Hvordan kan samarbeidet mellom administrasjonen (alle avdelinger) og parlamentet bli 
bedre.  
- Idémyldring og innspill til hvordan ting kan forbedres generelt for å motvirke avvik fra 
tjenestevei.  
UkU møtet.   
- Oppfølging av NOKUT og diskusjon om arbeidet videre  
- Handlingsplan for universell utforming av læringsmiljøet (hovedsakelig teksting av 
forelesningsvideoer)   
Diskusjonen gikk ut på om hvorvidt det var gunstig med en kortfattet løsning til teksting av video, da 
dette kunne medføre betydelig arbeid for foreleser.   
Det ble initiert innspill fra AU på hvordan dette eventuelt kunne løses i praksis.  
Det ble egentlig ikke satt en konklusjon på saken sett fra AU.   

- Oppfølging av studenter under pandemien  
Sak: Lønn til studenter som kan bidra bedre til oppfølging  

Det ble diskutert hva betydningen rollene studentassistent & læringsassistent  
Forvirring i forhold hva betydningen av de ulike rollene ble agendaen. (navn, funksjon, m.m)   
Fra IT-avd ble det orientert med at de benytter seg av begge rollene, men til tross for engasjement fra 
avdelingen, er det lite engasjement fra studentene.   
Det ble initiert innspill fra AU på at navnebytte av læringsassistent til noe som kunne være mer 
tilknyttet beskrivelsen kanskje kan forbedre engasjementet fra studentenes side.   
Samt at det ble initiert et løsningsforslag på IT-avd sin problemstilling om hvordan de kunne øke 
engasjementet fra studentene.   

- Tilgang til canvasrom (om forelesere skal ha tilgang til hverandres canvasrom)  
- Studiestart 2021 – ressursbank knyttet til sosialisering av 2-5 år studenter (vedlegg)  
- Sensorveiledning – attest for studenter med annet morsmål enn Norsk 
 

C. Studentrådene orienterer  
  
D. Organisasjonskonsulenten orienterer  
• Har deltatt på SHOT-konferansen  
• Har deltatt på og holdt økonomiopplæring for leder og nestleder av fadderstyret  
• Har deltatt på Statusmøte med Fadderstyret, (disse holdes fast 1 gang pr mnd)  
• Har deltatt møter med valgkomiteen  
• Har deltatt på møte i Samhandlingsgruppen 

• Har deltatt i møte i høgskolens nettredaksjon  
• Har deltatt på møter for planlegging av Work-shop helg  
• Har deltatt på Work-Shop helg 10-11 april.  
• Har deltatt på møte om Superfaddere *2   sammen med Kristin, Marte Emilie, 

Læringsmiljøkonsulenten SiØ, Fadderleder og NNL.  
 
  

E. Læringsmiljøkonsulenten orienterer  
F. Studentsamskipnaden orienterer  
G. Fadderstyret orienterer  
H. Studentsamfunnene orienterer  
I. Broen orienterer  
J. Høgskolestyretrepresentantene orienterer  
K. Ledelsen orienterer     
 

  PAUSE 16:10-16:15    



  SAKSPAPIRER 

6 
 

   
    

Arkivref: Atnf/62-21    
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Ekstern (Lars Erik Aas)  
Saksnr:62-21  Diskusjon  Koronaspillet/ sikresiden  
    
Bakgrunn    
Høgskolen har gått til innkjøp av en pakke som inneholder fire ulike spill som en del av 
tiltakene for å bl.a forhindre ensomhet, øke kunnskap om. Spillene tilbys av sikresiden.no og 
Lars Erik Aas vil presentere spillene og målet med dem for SPiØ.  
    
Sak    
    
Spillene bør promoteres/markedsføres for studentene. Hvordan kan studentrådene og 
studentparlamentet bidra til at spillene blir kjent for og spilt av studentene?  
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Arkivref: Atnf/63-21    
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Studentleder  
Saksnr:63-21  Diskusjon  Mal for orientering, eksterne  
    
Bakgrunn    
Etter innspill fra styreleder i SiØ/ Høgskolestyrerepresentant i sak 50-21 mal for 
orientering, ble det etterspurt en liknende mal for eksterne. AU har utarbeidet en slik mal. 
Den ligger vedlagt. Eksterne trenger ikke følge denne slavisk, men det gir en pekepinn på 
hva Studentparlamentet ønsker at du/dere orienterer om.  
    
Sak  
Er det noe som trengs å endres i dette dokumentet? Innspill tas imot med takk.  
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Arkivref: Atnf/64-21  
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Kristin  
Saksnr:64-21  Orientering  Superfadder  

    
Sak  
  
Studentsamskipnadene har mottatt midler fra regjeringen for å lage arbeidsplasser/deltids 
jobber for studenter. Jamfør tilskuddsbrev.  
  
Det har derfor blitt satt i gang et samarbeid mellom studentparlamentet, høgskolen i Østfold 
og fadderstyret. Konseptet vi har kommet er superfadder, som skal være en fadder med mer 
ansvar, i tillegg så skal superfadder planlegge, gjennomføre og dokumentere aktiviteter 
gjennom semesteret/studieåret. Disse aktivitetene vil være åpne for alle studenter. Det har 
blitt jobbet med en arbeidskontrakt og arbeidet med årshjul og en plan for opplæring 
av superfaddere. Vi har blitt enige om at alle parter skal være på opplæringen.   
En superfadder skal være en forlenget arm for fadderstyret under fadderukene. Se 
midlertidig kontrakt.  
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Arkivref: Atnf/65-21  
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Studentleder  
Saksnr: 65-21  Diskusjon  Resolusjon (“Fast punkt”)  
    
Bakgrunn    
(Fast punkt på hvert møte. Resolusjonen først tas opp til diskusjon før den vedtas med 
eventuelle endringer på neste møte).   
   
Studentleder har etter innspill i et møte med bl.a representanter fra eksamenskontoret 
skrevet en resolusjon om referanseteknikk, fusk og plagiering. Den ble før påske sendt ut til 
ansatte med interesse og kunnskap om saken. Resolusjonen ligger som vedlegg.  
  
Sak    
Er det noe som bør endres i resolusjonen? Noe annet som bør legges til?   
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Arkivref: Atnf/66-21  
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Velferd- og læringsmiljøansvarlig   
Saksnr: 66-21  Orientering  Fri og feriedager  
    
Sak    
Arbeidsutvalget, Organisasjonskonsulenten og studentrådene jobber inn feriedager. Det vil si 
at ferie som tas ut er timer man har jobbet overtid. På røde dager ønsker AU at både 
studentrådene og AU-medlemmene skal få muligheten til å lade opp ved å ikke jobbe med 
mindre det er krise. Vi trenger det alle sammen.   
  
AU kommer til å ta seg fri på feriedager i mai. Om dere trenger å få tak i kontaktpersonen på 
disse dagene bør det være veldig viktig. Både dere og oss har studier ved siden av og skal 
også ha tid til å “leve livet”.  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PAUSE 17:10 – 17:30   
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Arkivref: Atnf/67-21  
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Oliver  
Saksnr:67-21  Orientering  Still til valg  
    
Sak  
  
Valgperioden for nytt arbeidsutvalg og styrer, råd og utvalg er godt i gang. Vi trenger at 
studenter stiller til disse vervene, derfor er det viktig at vi sammen bidrar til høy oppslutning, 
og deltagelse i dette. Det må deles informasjon om valg i de ulike plattformene og deler ordet 
med de vi kjenner.   
  
Fristen for å stille til valg er 19 april, da vil valgkomiteen gjennomføre intervjuer samt innstille 
de kandidatene de mener egner seg og dette vil bli offentliggjort 11.mai 2021.   
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Arkivref: Atnf/68-21  
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Kristin  
Saksnr: 68-21  Diskusjon  Kontortid  
    
Bakgrunn: Viktig å være synlig for studentene, særlig når hele skolen er stengt ned på 
grunn av restriksjoner/korona-situasjonen. Viser til at det står i funksjonsbeskrivelsen at 
rådene skal ha kontortid. Studentparlamentet ble enige på parlamentsmøtet i februar at det 
avholdes kontortid.  
    
  
Sak: Vi har allerede sendt ut forslag til kontortid til dere. Se ukeplan uke 12.   

[…] Torsdag 8.april 14:15-15:00 IT og AU- tema eksamen og tilrettelegging  
Torsdag 22.april 14:15-15:00 HV og LU- tema praksis nå og etter korona  

Join Zoom Meeting  
https://hiof.zoom.us/j/63981349805?pwd=ZTRyS0Vvb0lDOFFNYWtWeVVoaFhkQT09  

  
Torsdag 29.april 14:15-15:00 ØSS og IR- Faglig omorganisering hva skjer videre  

Join Zoom Meeting  
https://hiof.zoom.us/j/66391102769?pwd=UU9RdGRXNzErWUxWcjg0NUdVM2JGZz09  
  

Dere står fritt til å avslutte kontortiden med quiz eller annet med eventuelle premier. 
Dere kan f.eks. bruke av budsjettet deres til premier.  
Torsdag 6.mai 14:15-16:00 Nytt Allmøte for alle studenter: Tema 1) rettigheter og 
plikter, fusk og plagiering. Eksamen tema 2) XXX, tema 3) XXX […]  

Med unntak av 8.april forventer vi at disse tidene overholdes i henhold til 
funksjonsbeskrivelse som sier at studentrådene SKAL ha kontortid.  
Ny kontortid for IT er XX.XX klokken 14:15-16:00 (IT må finne dag sammen med AU som 
passer. Alle torsdager frem til juni er nå opptatt med andre møter.  
Join Zoom Meeting  
https://hiof.zoom.us/j/62340023616?pwd=NlExL3dvcFFIM0Y5eVlIdVZibU02Zz09  
  
  
  
  
   
  

https://hiof.zoom.us/j/63981349805?pwd=ZTRyS0Vvb0lDOFFNYWtWeVVoaFhkQT09
https://hiof.zoom.us/j/66391102769?pwd=UU9RdGRXNzErWUxWcjg0NUdVM2JGZz09
https://hiof.zoom.us/j/62340023616?pwd=NlExL3dvcFFIM0Y5eVlIdVZibU02Zz09
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Arkivref: Atnf/69-21  
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Studentleder   
Saksnr:  69-21  Diskusjon  Allmøte mai  
    
Bakgrunn: Med bakgrunn i forrige allmøte i mars, så ønsker vi å sette opp et nytt allmøte, da 
vi så hvor vellykket det forrige var.   
  
   
    
Sak: Et av temaene bør være eksamensavvikling, men vi ønsker innspill på hvilke andre 
temaer vi bør ha med? F.eks. informasjonsflyt mellom studentrådene til tillitsvalgte ned til 
studentene. Hvilke temaer ønsker studentrådene at skal diskuteres på allmøtet?  
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAUSE 18:10-20  
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Arkivref: Atnf/70-21  
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler:   
Saksnr:70-21  Vedtak   Revidering Funksjonsbeskrivelse studentråd  

  
    
Bakgrunn: Etter workshop-helgen den 10. April og 11.april har dere kommet med innspill til 
endring av forretningsordenen. AU har sammenfattet innspillene og legger frem forslag til 
revidering.  
  
Sak: Endringene vedtas enkeltvis gjennom å stemme over hver enkelt endring. Eventuelle 
nye forslag skal fremmes muntlig og stemmes over i tråd med vedtektene.   
  
Forslag til vedtak:   
Funksjonsbeskrivelse for studentrådene vedtas.  
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Arkivref: Atnf/71-21  
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Utdanningskvalitetsansvarlig   
Saksnr: 71-21  Vedtak  Revidering av forretningsorden  
    
Bakgrunn: Etter workshop-helgen den 10. April og 11.april har dere kommet med innspill til 
endring av forretningsordenen. AU har sammenfattet innspillene og legger frem forslag til 
revidering  
  
Sak: Endringene vedtas enkeltvis gjennom å stemme over hver enkelt endring. Eventuelle 
nye forslag skal fremmes muntlig og stemmes over i tråd med vedtektene.   
  
Forslag til vedtak:   
Forretningsorden vedtas.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAUSE 19:20-19:30  
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Arkivref: Atnf/72-21  
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler:    
Saksnr: 72-21  Vedtak  Revidering av valgreglement  

  
    
Bakgrunn: Etter workshop-helgen den 10. April og 11.april har dere kommet med innspill til 
endring av forretningsordenen. AU har sammenfattet innspillene og legger frem forslag til 
revidering.  
  

    
Sak: Endringene vedtas enkeltvis gjennom å stemme over hver enkelt endring. Eventuelle 
nye forslag skal fremmes muntlig og stemmes over i tråd med vedtektene.  
  
Forslag til vedtak:   
Valgreglementet vedtas.  
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Arkivref: Atnf/73-21  
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Velferd og læringsmiljøansvarlig   
Saksnr: 73-21  Diskusjon  Ny logo studentparlamentet  

    
Bakgrunn    
  
Parlamentet vedtok å sette i gang en designkonkurranse ved forrige studentparlament, den 
ble vedtatt i oktober 2020.  Det er ingen som har deltatt i denne konkurransen, derfor vil vi 
høre med dere hvordan vi skal gå frem?   
Det er svært viktig at vi får på plass ny logo og profil da vi skal gå igjennom med en stor 
faglig omorganisering og logoen vår pr nå er utdatert.   
  
Sak    
 Vi ønsker en diskusjon rundt dette.   
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Arkivref: Atnf74-21    
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Sarah  
Saksnr:74-21  Vedtak  Vær varsom/Retningslinjer for SoMe   
    
Bakgrunn: Vi i arbeidsutvalget ser at vi må ha noen retningslinjer når det gjelder 
markedsføring og konkurranser. Med bakgrunn i konkurranseloven og de etiske normene for 
presse. Vi ønsker å sikre at riktig og lik informasjon kommer ut til studentene.   
    
Sak: Vi ønsker å lage en vær varsom-plakat/retningslinjer, slik at vi sikrer god og 
riktig informasjon kommer ut, samt ikke setter oss i en rettslig tvist når det gjelder 
konkurranseloven.   
  
Forslag til vedtak:   
A) Arbeidsutvalget får myndighet til å utarbeide en vær varsom-plakat/retningslinjer i samråd 
med markedsenheten. Plakaten kan vedtas på studentparlamentsmøte i mai.   
  
B) Arbeidsutvalget og arbeidsgruppen får myndighet til å utarbeide en vær varsom-
plakat/retningslinje. Plakaten kan vedtas på studentparlamentsmøte i mai.  
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EVENTUELT   
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Arkivref: Atnf/75-21  
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Studentleder    
Saksnr: 75-21  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  
  
   
   
  
 


