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Møtedato: 26.08.2021 Møtested: Rom H- 113, Campus Fredrikstad  

 

Til stede med stemmerett 

Dea Sadiku (kom mot slutten av møte) Studentrådsleder, Studentråd IIØ  

Khayam Nami Programtillitsvalgtansvarlig, Studentråd IIØ 

Ina Adele Fiskerstrand Studentrådsleder, Studentråd LUSP 

Simone-Anett Eilertsen Nestleder, Studentråd LUSP 

Marie Alvilde Skjennum Olsen Programtillitsvalgtansvarlig, Studentråd LUSP 

Marte Jahr Studentlder, Studentråd  HVO 

Tara Kamil Nestleder, Studentråd HVO 

Lotte Wijgaerden Programtillitsvaltansvarlig, Studentråd HVO 

Til stede uten stemmerett 

Sarah Naomi Lunner  Studentleder 

Mats Christensen Utdanningskvalitetsansvarlig  

Observatører:  

Emilie Ying Ulstad Hovland Leder Fredrikstad Studentsamfunn  

Sekretariat 

Elise Ager  Organisasjonskonsulent 

Ordstyrer 

Christine Ruud  Ordstyrer  
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SAKSLISTE  

  

15:15-15:20   112-21 VEDTAK  (5min) INNKALLING, SAKSLISTE OG 
PROTOKOLL   

a. Godkjenning av innkalling   
b. Godkjenning av saksliste   
c. Godkjenning av protokoll   

15:20-15:25   113-21 VEDTAK  (5min) VALG AV MØTELEDER OG ORDSTYRER 

15:25-16:00 114-21 ORIENTERING 
  (35min) 

ORIENTERINGER:   
a. Leder orienterer   
b. Arbeidsutvalget orienterer   
c. Studentrådene orienterer   
d. Organisasjonskonsulenten orienterer 

  
e. Læringsmiljøkonsulenten orienterer   
a. Studentsamskipnaden orienterer  
b. Fadderstyret orienterer  
c. Broen studentavis 
g. Høgskolerepresentantene orienterer   
h. Studentsamfunnene orienterer   

i. Ledelsen orienterer   

 PAUSE 5 min  

16:05 – 16:30 115-21- DISKUSJON 
(25min) 

Forventningsavklaring 

16:30-16:45 116-21 – 
ORIENTERING(15min)  

Førstelinjeprosjektet 

16:45-17:00 117- 21-VEDTAK (15min) Møteplan høst 2021 

17:00-17:20 118-21- DISKUSJON 
(20min) 

Kommende arrangementer 

 PAUSE 10 min  

17:30- 17:50 119- 21- DISKUSJON 
(20min) 

Stortingsvalg 

17:50-18:05 120-21 – VEDTAK (15min)  Resolusjon 

18:05-18:30 121-21 – DISKUSJON 
(25min) 

Verdensuken for Psykisk helse 

18:30-18:45 122-21 – DISKUSJON 
(15min) 

Konsert til verdensuken  

18:45-18:55 123-21 – ORIENTERING 
(10min) 

 Felles opplæring tillitsvalgte 

18:55-19:20 124- 21 - DISKUSJON 
(25min) 

Hvordan få tillitsvalgte engasjert 

 PAUSE 10 min  

19:30 – 19:40 125-21 – 
ORIENTERING(10 min) 

 Opplæringsseminar styrer,råd og utvalg 

19:40-19:50 126-21- ORIENTERING 
(10min)  

Profilering og bruk av logo 
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19:50-19:55 127- 21 – 
ORIENTERING (5min) 

Kontrollkomite 

 19:55-20:05 128- 21 - 
ORIENTERING(10min) 

Studentvalg 2022 

20:05-20:15 129-21 - VEDTAK 
(10min) 

Kakedager 

20:15-20:45 130-21 – VEDTAK 
(30min)  

Hjertesaker studentråd 

   Eventuelt 

 131-21 - DISKUSJON Møtekritikk 
 

    
 

112-21 INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL 
 

A. Innkalling 

Kommer ingen innspill 

Innkalling vedtas som den er ved håndsopprekning.   

 

B. Saksliste 

Studentleder sier at det er meldt inn 3 saker til eventuelt. 2 av sakene er fra LUSP. 

120-21 skal være en diskusjonssak.  

Sakslisten stemmes over og vedtas ved håndsopprekning.   

 

C. Protokoll  

Godkjenning av protokoll for parlamentsmøte i juni stemmes over og vedtas ved 

håndsopprekning.  

 

113-21VALG AV MØTELEDER OG ORDSTYRER  
Arbeidsutvalget forslag til vedtak stemmes over og vedtas.  

Møteleder: Nestleder Sarah Naomi Lunner, Ordstyrer: Christine Ruud.   

 

114-21 ORIENTERINGER 
 

A. Studentleder:  

Siden orienteringen ble skrevet har studentleder vært i ganske mange møter. Viktigste er at 

det meste fremover skal nå holdes fysisk. 

 

 

B. Arbeidsutvalget: 
 

Nestleder:  

ikke tilstede.  



  PROTOKOLL 

4 
 

Velferd – og læringsmiljøansvar:  

Hjelp med fadderstyret, vært super fadder.  

Praksis i uke 38, 39 og 41.  

 

Utdanningskvalitetsansvarlig  

Vært med på flere møter. 

Kick-off 

Første møte i UKU 9 september.  

 

 

Ingenting å legge til utover allerede gitte skriftlige orientering, annet enn at hun er 

med i diverse møter.  

C. Studentrådene: 

 

IIØ:  

En representant tilstede, den som var valgt leder har trukket seg.  

 

LUSP:  

Har fått inn siste mann, Tale, som er informasjonsansvarlig.  

16 september samarbeid med kunnskap i sentrum.  

Er også i gang med leksehjelp prosjektet.   

 

HVO:  

Driver med en stemme prosess, får inn en PR- og rekrutteringsansvarlig Marita. 

Jobber med å rekruttere for fullt.  

Mange nye i rådet.  

 

 

D. Organisasjonskonsulenten: 

Legger ikke til noe.  

 

 

E. Læringsmiljøkonsulenten  

Ikke tilstede.  
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F. Studentsamskipnaden (SiØ)  

(Skriftlig orientering tilsendt fra styreleder, opplest av Org.kons)  

 

• Nye åpningstider i kantinene med nytt adgangssystem slik at kantina nå er tilgjengelig med 

i hele åpningstiden til HiØ 

• De nye studentboligene på Remmen står ferdig. Tårnet blir offisielt åpnet 8. september og 

det kommer påmelding til dette for SpiØ snarlig 

•Minner om tildelte midler fra KD. Vi tar gjerne flere søknader til disse midlene 

 

G) Fadderleder orienterer 

 

Oppfordringen fra KD, om å inkludere andre års studentene kom for sent, de bestemte seg 

derfor for og ikke søke på midlene fra KD:   

Gode resultater med fadderukene.  

Olympiaden og komikerkvelden har fått best respons.  

 

Filmkveldene var det ikke godt oppmøte på.  

 

Høy alkoholføring er meldt.  

Ingen negative mediesaker eller klager fra første års studenter.  

 

Prøver å få rapporten ferdig til neste parlamentsmøte  

 

J) Studentsamfunnene:  

 

FSS: (leder tilstede)  

Det har vært stor pågang, stort fokus på smittevern. Alle arrangementene de har holdt har 

virket vellykket.  

Leder har selv deltatt i arbeidet til fadderstyret. Melder om at Torget kunne ha gått bedre. 

Deltatt på møte med studentsamfunn rundt i Norge.  

2022 er studentfrivillighetens år. Ønsker å fremme dette- og engasjement hos de andre 

studentorganisasjonene/organene ved HiØ. Det skal stemmes frem en ildsjel. FSS sliter 

veldig med å rekruttere inn. Får de ikke inn nok folk i løpet av september, så stenger de 

Kranen SFO helt ned. Det er derfor veldig viktig fremover med rekruttering. 

 

FSS IL har gode tider, fulle treninger. Volleyball er i gang, fotball begynner neste uke og 

håndballen starter opp snart.  

FSS følger retningslinjene til Norsk idrettsforbund, og har maks antall med 30 studenter  
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H) Broen Studentavis  

Det har meldt seg to stk som journalister, men har mulig funnet ny daglig leder, og 2 

medlemmer til. De trenger flere folk til Broen 

 

Halden studentsamfunn:  

(Skriftlig orientering tilsendt fra leder av samfunnet, opplest av Org.kons) 

 Vi i Halden Studentsamfund er i gang med å rekruttere og engasjere studenter til å bli med 

som frivillige og i styret. Ellers er vi engasjert både i valgvake og uke for psykisk helse 

sammen med SPiØ/AU,  

 

Videre så planlegger vi å gjenoppta våres bi ukentlige quizer fortløpende og gjør 

forberedelser for dette 

 

Ellers planlegger vi også for en fest/konsert vi ønsker å gjennomføre en gang dette 

semesteret når smittevernhensyn og andre faktorer tillater dette 

 

I) Høgskolestyre representanten 

Ingen tilstede  

 

K. Ledelsen: 

Ingen tilstede 

 

115-21 Forventningsavklaring 

 

LUSP: Viktig at man kommer forberedt, er åpen ovenfor hverandre.  

 

HVO: formidler informasjonen bra, sørger for at alle er opplyst. Hjelper hverandre 

 

IIØ: Ingen forventninger 

 

LUSP: som regel så er det aldri personlig, så viktig at man er åpen for 

tilbakemeldinger man får da det er godt ment.  

 

Konkrete forventninger til arbeidsutvalget:  

LUSP: tilgjengelighet og forutsigbarhet.  

Viktig at det informeres derfor det skjer endringer, ønsker også å vite hva AU holder 

på med.  

 

Dere som er nye, hva er deres forventninger til AU?  
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HVO: få med seg det som foregår, god kommunikasjon. Veiledning, tilgjengelighet 

når det kommer spørsmål.  

 

116-21 Førstelinjeprosjektet  

Studentleder orienterer om saken.  

 

Studentleder sier at hun har mulig tenkt en work-shop.  

Det er ønsket studenter inn i arbeidet.  

Org.kons legger til at møtene med studentene vil legges digitalt i zoom, så 

studentene ikke må stresse med å reise mellom.  

 

117-21 Møteplan høsten 2021 

Studentleder innleder saken, og presenterer datoene for høstens møter.  

Hun legger også til at saker parlamentet  

 

Arbeidsutvalget forslag til vedtak stemmes over ved håndsopp 

 

7 av 7 stemmer for å vedta møteplanen uten endringer.  

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak vedtas, og møteplanen for høsten 2021 er satt.  

 

118-21 Kommende arrangementer 

Studentleder orienterer i saken.  

 

31 august, debatt i forbindelse med stortingsvalget 

13-14 september valgvake 

4-8 oktober, verdensuken for psykisk helse.  

11 oktober felles opplæring for tillitsvalgte  

Oktober/november Studentvalg 

2 november, egen valgvake for de som velges inn i studentråd. 

 

Tilbakemelding fra LUSP at 11 oktober er sent å ha opplæringen, studentleder legger 

til at i de nye styringsdokumentene må opplæringen være fra 1 oktober, da 

funksjonsperioden til tvt (tillitsvalgte) er 1.oktober-30 september  

 

Kawser (Studentavisen Broen) : savner mulig arrangement som julebord/juleball.    

 

LUSP melder at de vil ha en sak til om arrangementer på møte i september.  

 



  PROTOKOLL 

8 
 

119-21 Stortingsvalg 

Studentleder innleder saken.  

Hvordan få studenter til å stemme ved valg?  

Skal det være stand under valget?  

 

Det åpnes for diskusjon.  

 

LUSP: Simone, innspill om at valgomatene er vanskelig, kunne man hatt en felles 

gjennomgang 

 

HVO: mulig å få politikere til å oppmuntre studentene til å stemme. 

 

Studentleder legger til at det skal være en debatt på HIØ med alle partiene 

representert med lokale politikere.  

 

120 -21 Resolusjon (diskusjon ikke vedtak)  

Studentleder innleder saken 

 

LUSP: Det har kommet avslag på resolusjonen om 80 % oppmøte.  

 

Studentleder sier at man skal ta opp tråden igjen på resolusjonene som parlamentet 

allerede har for å se om de fortsatt er aktuelle, om de må oppdateres eller slettes.  

 

121- 21 Verdensuken for Psykisk helse  

Studentleder presenterer arbeidsutvalgets planer for psykisk helse.  

«Mini» fadderuke, der alle studenter inviteres med. Studentleder ber alle i rådene 

holde av til mye spennende i uke 40.  

 

5 oktober- innsiden ut med Sarah og Kristin 

7 oktober – Adil Khan  

8 oktober – konsert  

 

122-21 Konsert til verdensuken  

Studentleder presentere saken.  

 

Billettpris? 

Opprigg, nedriggsmannskap – trengs inntil 10 stk som hjelper 
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LUSP: lurt å reklamere tidlig. Viktig at konserten ikke får hele fokuset. Synes det er 

på sin plass med en billettpris. 

 

HVO: fint at det er en motivasjon til opprigg og nedrigg. Viktig med en billettpris. 

Dette er for hele høgskolen. Synes det er et bra arrangement.  

 

LUSP: greit med billettpris, da har man også oversikt.  

 

Studentleder sier at rådene vil mulig få gratis inngang til konsert.  

Studentleder sier at billettpris for andre studenter blir på mak 150 kr.  

 

Studentleder oppfordrer Broen til å dele informasjon om dette.  

 

HVO: dele litt og litt om artistene i sosiale medier.  

 

IIØ: Synes det ikke skulle være en billettpris, og hvert fall ikke en høy pris da mange 

studenter sliter økonomisk, og det er en stund til stipendet kommer.  

 

123-21 Felles opplæring tillitsvalgte  

Studentleder orienterer 11 oktober, felles for alle – Litraturhuset i Fredrikstad, fra 

16:15 til 20:00.  

 

Ønsker veldig innspill fra rådene om hva den dagen skal brukes til.  

Studentleder oppfordrer alle til å jobbe hardt for å få inn programtillitsvalgte.  

 

HVO: melder om liten oversikt pr nå, Marte sier at for hennes kull er det bare henne 

 

LUSP: møte 1 september, Simone og Marita har kartlagt  - det har kommet inn veldig 

mange tillitsvalgte.  

Gjort rekrutteringen enkel, alt de krever er at man skal delta 1-2 timer i mnd.  

De har gjort muntlig rekruttering og ufarliggjort det.  

 

124-21Hvordan få tillitsvalgte engasjert 

LUSP: første møte blir fysisk med bevertning og resten digitalt, siste møte før jul blir 

også ekstra hygge.  

 

Leder av råd, legger til at hun ønsker at det ikke skal legges opp til flere allmøter hvis 

det ikke er helt spesielle ting man ønsker å ta opp.  
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IIØ: sliter med å få inn studenter fra IT, veldig mye forblir digitalt er det studentene 

har fått beskjed om.  

 

Christine fra AU: oppmuntrer til at man «head-hunte» de som utpeker seg.  

 

Marie LUSP: hennes kull har en egen side, der hun aktivt jobber med å rekruttere.  

 

IT Khayam: sier at de som ansetter IT-studenter er opptatt av det faglige, 

arbeidsgiver ser på prosjekter osv, fremover det ikke faglige.  

 

 

125-21 Opplæringsseminar styrer, råd og utvalg 

Studentleder orienterer kort om opplæring som er gjennomført.  

 

126-21 Profilering og bruk av logo 

Studentleder orienterer.  

 

Studentleder sier at man skal i gang med å bestille inn klær osv, med den nye logoen 

på.  

 

LUSP: ønsker hettegenser, uten glidelås  

 

127-21 Kontrollkomité 

Studentleder innleder saken.  

Pr nå er det kun et medlem av kontrollkomiteen.  

 

Studentleder ønsker at vært råd foreslår personer.  

LUSP: tenker Andrea fra det gamle IT-rådet. Leder foreslår Frida Vidme 

 

128-21 Studentvalg 2022 

Studentleder innleder saken.  

6 personer pr nå har vist interesse for å stille til valg 2022.  

 

Studentleder sier at man trenger hjelp til stands og innhenting av spons 

 

Innspill fra LUSP: at det på tillitsvalgtsopplæringen bør være en uhøytidelig del der 

man snakker om hva studentparlamentet er og hva rådene gjør.  
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Studentleder foreslår en work-shop i forbindelse med valg, der man skal snakke om 

hva man skal gjøre for å få folk til å stille og hvordan få de til å stemme.   

 

129-21 Kakedager 

Studentleder innleder saken 

 

Fått grønt lys for å ha kakedager igjen, kravet er at det skal være innpakket.  

 

LUSP: starte uken med kakedag, foreslår kakedager på mandag.  

 

IIØ: er veldig usikker 

 

HVO: er veldig usikre på når folk er her. BIO kjører fortsatt alt digitalt. I sykepleie er 

alle i praksis. Men foreslår onsdag «lille lørdag» som beste dag.  

 

DEA fra IIØ kommer inn i møte under saken.  

 

Dea fra IIØ har inntrykk av at det er flere studenter på skolen på tirsdager.  

 

Forslag til vedtak er at kakedager i Halden er på tirsdager og i Fredrikstad på 

onsdager.  

 

Det stemmes ved håndsopprekning 

 

8 av 8 stemmer for forslaget til vedtak.  

 

Kakedager høsten 2021 blir på en tirsdag en gang mnd i Halden og på en onsdag en 

gang i mnd i Fredrikstad.   

 

130-21 Hjertesaker studentråd 

 

LUSP: synlighet for studentene våre. Mer undervisning om barn med nedsatt 

funksjonsevne og andre utfordringer.  

 

IIØ: har ikke hatt rådsmøte enda, de vil sette opp hjerte saker når de får hatt første 

møte.  

At eksamensdatoer kommer tidsnok, unngå at så mange fag krasjer  
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HVO: Var ikke fulltallige på møte sitt, har ikke fått diskutert dette med hjertesaker 

enda, kommer til å se på hjertesakene de har hatt i våreres for å se om de skal 

jobbes med videre.  

 

Eventuelt:  

 

LUSP: Høstmarked: 11 september, ønsker parlamentet stand nede i sentrum for å 

fronte studentene.  

Enkelte melder nå fra om at de ikke kan.  

Ina sier at det pågår fra 11:00 til 20:00  

Mats, Christine og Sarah sier at de kan.  

 

LUSP: Podcast: En felles podcast for alle, det kreves mye jobb. Og LUSP ønsker 

ikke alene å holde i dette det alene.  

 

Studentleder sier at Mari på BIK er behjelpelig.  

Studentleder sier at podcast er en fin mulighet for å få ut det vi gjør.  

 

Studentleder: Ekstra ordinært parlamentsmøte:  

Ser behov for et møte, for å få valgt inn representanter  

 

Dato for ekstraordinært parlamentsmøte 7 september fra 18:00 til 20:00. 

Må kalle inn ekstraordinært 3 dager før møte senest.  

  

131-21 Møtekritikk  

Ingen kommentar 

Gått veldig fort 

Produktivt 

Lette saker  

Selvkritikk, ønsker mer striks møtekultur fremover.  

Masse god informasjon, som ny har man lært mye allerede.  

 

Au (Mats og Christine) : fornøyde med møte, det har gått raskt.  

 

Org.kons: Møte bærer preg av rådene ikke har snakket sammen, det er synd for det 

er mange viktige saker på agendaen.  
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Studentleder sier seg enig med Org.kons over, men takker for et godt møte, og håper 

på flere innspill og mer diskusjon på møte i september.  


