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Møtedato: 22.08.2019  Møtested: Fredrikstad, rom:  S-501 

Arkivref: Atnf/75-19 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget 

Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 75-19 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 75-19 VEDTAK INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL 
a. Godkjenning av innkalling 
b. Godkjenning av saksliste 
c. Godkjenning av protokoll 

15:20 - 15:25 76-19 VEDTAK VALG AV MØTELEDER OG ORDSTYRER 

15:25 - 15:45 77-19 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 16-19 VEDTAK Resolusjoner 

16:00 - 16:15 78-19 VEDTAK Møte og aktivitetsplan for Høst 2019 

16:15 - 16:45 79 -19 VEDTAK Suppleringsvalg styrer/råd/utvalg 

16:45 - 16:55 PAUSE  

16:55 - 17:10 80 -19 DISKUSJON Utdanningskvalitet 

17:10 - 17:25 81 -19 DISKUSJON Læringsmiljø 

17:25 - 17:45 82 - 19 ORIENTERING Studentboligundersøkelsen  

17:45 - 18:15 83 -19 DISKUSJON Politisk plattform 
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18:15 - 18:30 PAUSE  

18:30 - 18:45 84 - 19 DISKUSJON Studentvalg 2020 

18:45 - 19:05 73 - 19 DISKUSJON Verdensdagen for psykisk helse 

19:05 - 19:25 85 -19 DISKUSJON Velferdsdager for høst 2019 

19:25 - 19:35 86 -19 DISKUSJON Klassevandring 

19:35 - 19:45 87 - 19 DISKUSJON Kakedager for august 

  Eventuelt 

 88 -19 DISKUSJON Møtekritikk  
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Arkivref: Atnf/76-19 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget 

Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 76-19 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 som møteleder og  som ordstyrer.  
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Arkivref: Atnf /77-19 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget 

Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr:77-19 ORIENTERING ORIENTERINGER 

 

 

Sak 

a. Leder orienterer 

 

 

 

 

b. Arbeidsutvalget orienterer 

b1. Nestleder 

- Deltatt på avspark for NSO 

- Satt seg inn i rollen og dokumenter relatert til året som kommer. 

- Kontaktet og fått kontakt med mine tildelte råd.  

 

 

 

b2.Utdanningskvalitetsansvarlig 

● Møtedatoer for UKU blir ferdigstilt i løpet av måneden.  

● Har bistått med litt forskjell under studiestart på begge studiesteder.  

● Jobbet med å finne ut saker som er relevant for utdanningskvalitet, mer om det 

skal det snakkes om under saken min.  

 

 

b3. Læringsmiljøansvarlig 

● Jeg har deltatt på ulike ting i forhold til studiestart.  

● Har satt meg inn i ulike papirer og referater som er relevant til min 

arbeidsoppgave i AU.  

● Jeg holder på med å kartlegge hva jeg skal jobbe med det kommende året, slik 

at studiehverdagen blir bedre - Mer om dette snakker jeg om under sak 81-19.  
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● Møtedatoer for læringsmiljøutvalget vil bli satt iløpet av kort tid.  

 

c. Organisasjonskonsulenten orienterer  

d. Studentrådene orienterer  

e. Fadderleder orienterer 

f. Studentsamskipnaden orienterer 

g. Høgskolestyrerepresentantene orienterer 

h. Studentsamfunnene orienterer 

i. Andre Studentorganisasjoner  

J.Læringsmiljøkonsulenten orienterer 

K. Ledelsen orienterer 
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Arkivref: Atnf/16-19 

Innstilling fra:  Arbeidsutvalget 

Saksbehandler: Nestleder 

Saksnr: 16-19 VEDTAK Resolusjoner 

 

Bakgrunn 

Det er en resolusjon som er under arbeid nå som kan muligens blitt fremmet for parlamentet i 

nærmest fremtid, og det er satt av tid slik at parlamentet har muligheten til å behandle det.  

 

Våren 2019 vedtok Studentparlamentet å skrive resolusjoner for å fremme saker de ønsker å 

jobbe for. Det har blitt ønsket å publisere de vedtatte resolusjonene på nettsiden til 

Studentparlamentet . På bakgrunn av dette har Org.kons hatt et møte med sjefen for 

Markedsføringsenheten.  

 

Sak 

 

På bakgrunn av dette møte så har Læringsmiljøansvarlig utarbeidet noen retningslinjer for 

hvilke hensyns som må tas for at resolusjonen skal la seg greit publiseres på nett og være 

universell utformet. 

 

 

 

 

Forslag til vedtak 

  



  SAKSPAPIRER

 

Side 8 av 20 

 

 

Arkivref: Atnf/78-19 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget 

Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 78-19 VEDTAK Møte og aktivitetsplan for Høst 2019 

 

Bakgrunn 

Studentparlamentet vedtar møte og aktivitetsplan ved starten av semesteret. Dette er for å 

kunne gi forutsigbarhet for Studentparlamentets medlemmer.  

Sak 

Arbeidsutvalget har laget et utkast til et møte og aktivitetsplan for høsten 2019.  

 

 Forslag til vedtak  

Arbeidsutvalget foreslår at møte og aktivitetsplanen vedtas.   
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Arkivref: Atnf/79-19 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget 

Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 79-19 DISKUSJON Suppleringsvalg styrer/råd/utvalg 

 

Bakgrunn 

Før sommeren var det valg for de ulike styrer, råd og utvalg. Vi har dessverre ikke fylt opp alle 

plassene.  Disse plassene mangler:  

- 4 vara i SiØ 

- 2 vara til Høgskolestyret 

- 1 fast og 1 vara til Forskning- og utviklingsutvalget (FoU) 

- 1 fast og 1 vara til Forskning- og samfunnskontaktutvalget (FoS) 

- 1 fast til Ansettelsesutvalget 

- 1 fast og 1 vara til Markedsføringsutvalget 

- 1 fast og 2 vara til Klagenemnda 

- 2 vara til Læringsmiljøutvalget 

- 1 fast og 1 vara til Utdanningskvalitetsutvalget 

- 1 fast og 1 vara til Arbeidsmiljøutvalget 

 

Les mer her: https://www.hiof.no/livet-rundt-studiene/studentdemokrati/styrer-rad-utvalg/ 

 

Sak 

Parlamentet gjennomfører suppleringsvalg. Kandidater som ikke møter opp på møte skal skrive 

et motivasjonsbrev.   

 

 

 

  

https://www.hiof.no/livet-rundt-studiene/studentdemokrati/styrer-rad-utvalg/
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Arkivref: Atnf/80-19 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget 

Saksbehandler: Utdanningskvalitetsansvarlig 

Saksnr: 80-19 DISKUSJON Utdanningskvalitet 

 

Bakgrunn 

Studentparlamentet har valgt inn en student til rollen som "utdanningskvalitetsansvarlig". Siden 

sommeren har vedkommende forsøkt å finne ut om aktuelle saker som parlamentet kan jobbe 

mot ledelsen både lokalt og nasjonalt. Medlemmet har sett på gamle saker som har blitt 

diskutert i utvalget for utdanningskvalitet.   

 

Sak 

Utdanningskvalitetsansvarlig ønsker å diskutere innspill til saker innenfor utdanningskvalitet. 

Hittil er det ønskelig at det jobbes med praksis, oppmøtekrav, eksamen(sensurbøter) 

internasjonalisering og tilrettelegging for internasjonale studier.  

 

Er det flere områder vi skal se på?  

Er dere enige med punktene som har blitt nevnt hittil ? 
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Arkivref: Atnf/81-19 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget 

Saksbehandler: Læringsmiljøansvarlig 

Saksnr: 81 -19 DISKUSJON Læringsmiljø 

 

Bakgrunn:  

På parlamentsmøtet i juni valgte dere Sarah Lunner som læringsmiljøansvarlig i Arbeidsutvalget 

i studieåret 2019/2020.  

Jeg har denne sommeren satt meg inn i hva arbeidet med dette innebærer, og hvordan vi kan 

jobbe sammen for et bedre læringsmiljø ved Høgskolen i Østfold.  

Læringsmiljøansvarlig ser behov på enkelte områder, som å diskutere luftkvalitet, jobbe for og 

med den psykiske og fysiske helsen, og brannsikkerhet. Men det er ikke kun disse områdene 

jeg ønsker å fokusere på, derfor ønsker vi innspill.  

 

 

 

Sak 

Læringsmiljøansvarlig i Arbeidsutvalget ønsker konkrete forslag og tips til hva som kan jobbes 

med i parlamentet det kommende året. Og hvilke saker dere ser på som relevant jeg tar med 

meg i læringsmiljøutvalget.  
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Arkivref: Atnf/-19 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget 

Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 82-19 ORIENTERING Studentboligundersøkelsen  

 

Bakgrunn 

Norsk studentorganisasjon har utarbeidet en studentboligundersøkelse, som har avdekket at 

Studentsamskipnaden i Østfold har lavest dekningsgrad i landet. Med en prosent på 10,66. 

Norsk studentorganisasjon har som mål at den nasjonale dekningsgraden skal være på 20%.  

 

 

Sak 

Studentleder har vært i dialog med både SiØ og NSO, og vil derfor orientere parlamentet. 
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Arkivref: Atnf/83-19 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget 

Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 83-19 DISKUSJON Politisk plattform 

 

Bakgrunn 

Parlamentet startet i våres å utarbeide resolusjoner (politiske dokument), og på bakgrunn av at 

dette er noe mange i Studentparlamentet har engasjert seg i, så lurer arbeidsutvalget på om 

Studentparlamentet ønsker å starte utarbeidingen av større politiske plattformer. 

 

 

Sak 

Vedlagt ligger en mer beskrivende og oppklarende dokument om politisk plattform. 

Arbeidsutvalget lurer på om dette er noe Studentparlamentet ønsker å jobbe med, og eventuelt 

hvem som ønsker å være en del av arbeidsgruppen. 
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Arkivref: Atnf/84-19 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget 

Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 84-19 DISKUSJON Studentvalg 2020 

 

Bakgrunn 

Hvert år avholder Studentparlamentet studentvalg for alle som er student ved Høgskolen i 

Østfold. 28.oktober til 4 november 2019 blir studentvalget av nytt studentråd avholdt.  

 

Før dette må vi rekruttere vervet slik at minimum 5 personer fra hver avdeling stiller til 

Studentråd.  

 

Sak 

I år skal vi jobbe for at oppslutningen rundt valget blir landets beste, derfor trenger vi deres hjelp 

til å gjennomføre dette! Vi ønsker innspill til hvordan rekruttering og  

 

Parlamentet diskuterer strategier for å kunne oppfylle dette punktet i arbeidsplanen som ble 

vedtatt i januar:  

 

“Studentrådene lager egne planer innenfor sin avdelingen i samråd med tilsvarende ledelsen. 

(dekan, studieleder, avdelingsstyret). Målet skal være at det stiller minimum 6 kandidater til valg 

fra hver avdeling.” 
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Arkivref: Atnf/73-19 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget 

Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 73-19 DISKUSJON Verdensdagen for psykisk helse 

 

Bakgrunn 

Vi skal for andre år på rad markere Verdensdagen for psykisk helse. Det har blitt bestilt inn ulikt 

stæsj for å være synlig under denne markeringen. 

 

 

Sak 

Vi ønsker at hele parlamentet diskuterer og kommer til enighet hvordan vi skal markere denne 

dagen.  
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Arkivref: Atnf/85-19 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget 

Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 85-19 DISKUSJON Velferdsdager for høst 2019 

 

Bakgrunn 

I Arbeidsplanen for 2019, ble det vedtatt at Studentparlamentet skulle hvert semester på hvert 

studiested arrangere 2 velferds dager.  

 

 

Sak 

Hva ønsker dere at vi arrangerer i høst?  
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Arkivref: Atnf/86-19 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget 

Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 86-19 DISKUSJON Klassevandring 

 

Bakgrunn 

Det har akkurat vært studiestart og derfor er det hensiktsmessig at vi gjennomfører 

klassevandring for å fortelle nye studenter om hvem vi er og hva vi gjør.  

 

 

Sak 

Arbeidsutvalget kan være behjelpelig med å gjennomføre klassevandring, men studentrådene 

på de ulike avdelingene har hovedansvaret for sin avdeling.  
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Arkivref: Atnf/-19 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget 

Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 87-19 DISKUSJON Kakedager for august 

 

Bakgrunn 

Hver måned arrangerer Studentparlamentet kakedag for alle Studenter og ansatte ved 

Høgskolen i Østfold.  

  

Kakedagene i august er allerede bestemt, og datoene er som følger:  

 

Halden: 26.August 2019 klokken 10:00-12:00.  

Fredrikstad: 28 August 2019 10:00-12:00 

 

 

 

Sak 

Arbeidsutvalget må vite hvem fra Studentrådene som kan bemanne kontoret under denne 

aktiviteten.   
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EVENTUELT 
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Arkivref: Atnf/88 -19 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget 

Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 88 -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

