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Møtedato: 26.08.2021 Møtested:  H-113 (Auditorium i Fredrikstad) 

Arkivref: Atnf/ 112-21 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget   

Saksbehandler: Studentleder   

Saksnr: 112-21 VEDTAK   Godkjenninger   

   

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.   
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Forslag til 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 
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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 

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 
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Arkivref: Atnf/113-21 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget   
Saksbehandler: Studentleder   

Saksnr: 113-21 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 Sarah Naomi Lunner og Christine Ruud som 
ordstyrer.   

  

  

  



                                   SAKSLISTE 

5 
 

  

Arkivref: Atnf/114-21 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Studentleder   

Saksnr: 114-21 Orientering   ORIENTERINGER  

   

A) Leder:   

• Hjulpet fadderstyret mye 

• Arbeidsutvalgsmøter 

• Smittevernsmøter 

• Møter med kommuneoverlegene 

• Møte med NSO og andre studentledere 

• Åpningstale på åpningsseremonien - mye forarbeid 

• Ønsket utvekslingsstudentene velkommen til HiØ  

• Statusmøter med Ruth Åsa, Lars Erik og Org.kons om koronarestriksjoner og 
arrangement vi skal ha  

• Evalueringsmøter angående studiestart 

• Stand i fadderukene i Halden med Ina og Christine, Kristing og Marte B holdt fortet i 
Fredrikstad 

• Skoleløype 

• Samarbeidsmøte med dekanene 

• Opplæring styrer, råd og utvalg 

• Annet arbeid som har direkte innvirkning på drift av SpiØ.  

B) Arbeidsutvalget:  

Nestleder:   

• Møte med NSO  

• Avspark med NSO 

• Deltatt og hjulpet til med fadderukene 

• Skoleløype 

• Deltatt på opplæring av styrer, råd og utvalg 

• Stand i fadderukene (Fredrikstad) 

• AU-møte 

• Quiz på kranen SFO 

• Samarbeidsmøte med dekanene 

• Annet forefallende arbeid (som rydding av kontor o.l) 

• Gjort meg bedre kjent med campus Halden. 

• Første seminar med superfaddere. 

Velferd og læringsmiljøansvarlig:   

• Hjulpet fadderstyret 

• Arbeidsutvalgmøter 
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• Deltatt på fadderukene/superfadder 

• Opplæring av styrer råd og utvalg 

• Stand i fadderukene  

• Skoleløype 

• Hatt quiz på Kranen SFO, m/Kristin, på vegne av SPiØ 

• Sendt inn diverse saker mtp Remmen sine fasiliteter (vann, handikapp parkering, lys, 
ventilasjon) 

Utdanningskvalitetsansvarlig:   

• Arbeidet med Fadderukene (Se med under Fadderleders orientering) 

• Deltatt på opplæring av styrer, råd og utvalg 

• AU-Møter  

C) Studentrådene orienterer.   

 

D) Organisasjonskonsulent:   
Bistått fadderstyret med alt av innkjøp, praktiske ting vedrørende arrangement, kontrakter 
osv.  
Opplæring styrer, råd og utvalg 
Samarbeidsmøte med dekanene 
Gjennomført fadderseminar (2 innlegg) og sittet i panelet 
Smittevernsmøter 
Samhandlingsgruppemøter 
Behandling av fakturaer  
Møte med kommuneoverlegene  
m.m  

E) Læringsmiljøkonsulent orienterer. 

F) Studentsamskipnaden orienterer.   

G)Fadderleder orienterer.   

H) Broen Studentavis orienterer.  

I) Høgskolestyret- representanter orienterer.   

J) Ledelsen orienterer. 
 

PAUSE 5 minutter 
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Arkivref: Atnf/115-21 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget  
Saksbehandler: Studentleder   

Saksnr: 115-21 DISKUSJON   Forventningsavklaring 

 

SAK:  

Studentrådene, Arbeidsutvalget og Org.kons kommer med en forventningsavklaring til 

hverandre og legger grunnlaget for et godt samarbeid.  

 

BAKGRUNN: 

Nytt semester nye muligheter, i tiden fremover vil det være mye mer fysisk aktivitet – og 

derfor vil vi være avhengig av et godt samarbeid, og at vi har en god tone på kryss og tvers 

av fakultet. Forventningsavklaring er viktig for et godt miljø blant oss, derfor har vi dette i 

starten av semesteret.  
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Arkivref: Atnf/116-21 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget   
Saksbehandler: Studentleder   

Saksnr: 116-21 ORIENTERING   Førstelinjeprosjektet 

 

SAK: 

Jørgen H. H Grønlund kommer og snakker om førstelinjeprosjektet som Høgskolen i Østfold 

har som mål og sette i gang dette - Jørgen kommer for å orientere oss.  

BAKGRUNN: 

Førstelinjetjenesten skal være en samlet tjeneste for studentene ved Høgskolen i Østfold, og 

for at studentnære tjenester skal være mer samlet og tilgjengelig for alle. Det er tiltenkt at det 

skal være en med bemannet skranke og kort vei til 2.-linje og videre veiledning. Jørgen vil 

fortelle mer.  
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Arkivref: Atnf/117-21 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget   
Saksbehandler: Studentleder   

Saksnr: 117-21 VEDTAK Møteplan Høsten 20221 

 

BAKGRUNN: 

Ved begynnelsen av hvert semester utarbeides det en møteplan som fastlegger møtedatoer 

for parlamentets møter. Denne må vedtas av parlamentet.  

Datoene som vedtas kan ikke endres. 

 

SAK: 

Møteplan for høsten 2021 må vedtas. 

 

Forslag til vedtak 

Arbeidsutvalget foreslår å vedta møteplan for høsten 2021.  
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Arkivref: Atnf/118-21 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget   
Saksbehandler: Nestleder   

Saksnr: 118-21 DISKUSJON Kommende arrangementer 

 

SAK: 

Høsten er kort, og det er mange aktuelle arrangementer i tiden fremover, dette er viktig for 

studentene at vi gjennomfører. Og dette kan være med på å skape en tilhørighet til 

studiestedet etter en så lang tid med nedstengning. Vi har økonomi til å arrangere 

arrangementer + at vi har 200 000 kroner vi kan søke om fra Samskipnaden i Østfold til å 

gjennomføre aktiviteter for studentene.  

Vi trenger hjelp fra dere studentråd til gjennomførelsen av disse aktivitetene, og vi vil ha dere 

med på planleggingen.  

 

BAKGRUNN: 

Oversikt over arrangementer: 

• Felles opplæring av tillitsvalgte tiltenkt 30 september på et eksternt sted (innen 

midten av september må tillitsvalgte være på plass)  

• Valgvake 13 september 

• Verdensuken for Psykisk helse 4-8 oktober (Uke 40)  

• Studentvalg oktober/november 

• Valgvake studentvalg 2.november hvor vi fremmer hvem som har blitt valgt inn i 

studentråd 2022 

 

 

 

 

PAUSE 10 minutter 
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Arkivref: Atnf/119-21 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget   
Saksbehandler: Studentleder   

Saksnr: 119-21 DISKUSJON  Stortingsvalg 

 

SAK: 

Hva ønsker studentrådene at vi skal gjøre, hvordan kan vi nå ut til studentene på en god 

måte? En diskusjonsrunde hvor vi sammen legger en plan for dette.  

BAKGRUNN: 

Stortingsvalget nærmer seg med stormskritt, og vi ønsker å diskutere hva vi skal gjøre rundt 

valget. Det er viktig at vi deler budskapet med viktigheten av å stemme – dette kan vi også 

bruke til studentvalg. Vi ønsker at studentene skal bruke sin stemme, jo flere studenter som 

stemmer jo lettere er det få gjennomslag for studentsaker på storting og regjering.  
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Arkivref: Atnf/120-21 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Studentleder   

Saksnr: 120-21 VEDTAK   Resolusjoner 

 

SAK: 

(Fast punkt på hvert møte. Resolusjonen først tas opp til diskusjon før den vedtas med 

eventuelle endringer på neste møte). 

BAKGRUNN: 

Ingen resolusjoner er kommet arbeidsutvalget i hende før møtet.  
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Arkivref: Atnf/121-21 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Studentleder   

Saksnr: 121-21 DISKUSJON  Verdensuken for psykisk helse (uke 40) 

 

BAKGRUNN: 

Verdensdagen for Psykisk helse er 10. Oktober, vi i studentparlamentet har tidligere år 

markert denne dagen over en hel uke. Arbeidsutvalget har laget en plan for uken, men for at 

dette skal bli så bra som mulig ønsker vi også deres innspill.  

 

SAK: 

- 7 oktober tiltenkt som et mini studieseminar, hvor Adil Khan kommer, og innsiden ut med 

studentleder og nestleder.  

- Psykolog Aksel Inge Sinding (holde foredrag) 

- Avslutte uken med en konsert med artist(er) 
- Mini-fadderuke for å inkludere alle studentene 

- Diverse standaktivitet (Interne og eksterne) 
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Arkivref: Atnf/122-21 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget   
Saksbehandler: Studentleder   

Saksnr: 122-21 DISKUSJON  Konsert verdensuken for psykisk helse 

 

BAKGRUNN: 

Det kom sterke føringer fra kunnskapsdepartementet om å inkludere andre års studenter i 

fadderukene. Det ble vanskelig å gjennomføre dette på grunn av kort frist. Det har også blitt 

bevilget penger til studentsamskipnaden som vi i studentparlamentet kan søke om for å 

gjøre noe hyggelig for studentene.  

 

SAK:  

Arbeidsutvalget ønsker derfor å ha noen arrangementer som alle kan delta på, ved å søke 

midler fra SiØ. Dette inkluderer en konsert som alle studenter skal få mulighet til å delta på, 

under verden dagen for psykisk helse (uke hos oss).  AU ønsker innspill ifra studentrådene.  
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Arkivref: Atnf/123-21 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget   
Saksbehandler: Studentleder   

Saksnr: 123-21 ORIENTERING   Opplæring tillitsvalgte 

 

BAKGRUNN: 

Årlig har vi opplæring av tillitsvalgte på de ulike linjene, i år blir dette en felles opplæring for 

alle fakultet. Sted for opplæringen er enda ikke avklart når vi nå skriver sakslisten. 

Opplæringen vil være obligatorisk for alle tillitsvalgte – det er viktig at studentrådene bistår 

med å rekruttere inn nye tillitsvalgte. . 

SAK:  

Arbeidsutvalget orienterer kort om planer for den tenkte opplæringen.  
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Arkivref: Atnf/124-21 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget  
Saksbehandler: Nestleder   

Saksnr: 124-21 DISKUSJON   Hvordan få tillitsvalgte engasjert 

 

BAKGRUNN: 

Høgskolen i Østfold har mange tillitsvalgte, men vi har ønske om at de blir mer deltakende i 

arbeidet vi gjør - og at vi skal være med på å bygge de tillitsvalgte opp.  

 

SAK:  

Hva kan vi gjøre for å få tillitsvalgte til å bli mer engasjerte? Arbeidsutvalgets forslag er å 

inkludere de mer inn i rekruttering, og saker som angår studentparlamentet. Videre foreslår 

vi at studentrådene gjør noe hyggelig for de tillitsvalgte, f.eks har bevertning noen ganger 

løpet av året.  

 

 

 

PAUSE 10 minutter 
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Arkivref: Atnf/125-21 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Studentleder   

Saksnr: 125-21 ORIENTERING   Opplæringsseminar styrer, råd og utvalg 

 

BAKGRUNN: 

Opplæringen for styrer, råd og utvalg ble gjennomført 16 august fra 17:00-18:30, digitalt på 

zoom. Hvor agendaen var å gi de som er blitt valgt inn en god opplæring, og en innføring i 

hvordan Kvalitetssystem og tjenesteveien fungerer – og en innføring i hvordan SpiØ 

fungerer.  

SAK: 

Arbeidsutvalget orienterer   
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Arkivref: Atnf/126-21 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget   
Saksbehandler: Studentleder   

Saksnr: 126-21 ORIENTERING Profilering og bruk av logo 

 

 

BAKGRUNN: 

Fra juli 2021 har vi begynt å bruke den nye logoen Simone Anett fra LU lagde for oss i SpiØ. 

Vi har gått til innkjøp av ny stand, men vi har behov for innkjøp av nye profileringsartikler.  

SAK: 

Nå nærmer vi oss studentvalg og det vil bestilles inn nye profileringsartikler i forbindelse med 

dette.   
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Arkivref: Atnf/127-21 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Studentleder   

Saksnr: 127-21 DISKUSJON   Kontrollkomite 

 

 

BAKGRUNN: 

Tidligere i år bestemte SPiØ seg for å opprette kontrollkomite. Maria Lehmann er leder for 

denne komiteen, foreløpig er det kun henne som sitter i komiteen. 

SAK: 

Jamfør §6.1 i vedtektene skal det være i alt 3 medlemmer i komiteen. Har dere forslag til 

personer som kan sitte i kontrollkomiteen? Hvis dere har det, send det til 

studentparlament@hiof.no  

  

mailto:studentparlament@hiof.no
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Arkivref: Atnf/128-21 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget   
Saksbehandler: Studentleder   

Saksnr: 128-21 ORIENTERING   Studentvalg 2022 

 

BAKGRUNN: Hvert år så har vi studentvalg og skal velge nye studenter inn i studentråd. Til 

nå har 6 personer stilt til studentrådene 2022.  

Her må alle hjelpe til med rekruttering av nye medlemmer slik at det kan bli et reelt valg.   

 

SAK: 

Arbeidsutvalget orienterer om planer og om studentvalg 2022.  
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Arkivref: Atnf/129-21 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget   
Saksbehandler: Nestleder.  

Saksnr: 129-21 DISKUSJON  Kakedager 

 

BAKGRUNN: 

Vi har tidligere hatt kakedager på skolen, en gang i måneden (I Halden kakemandag og i 

Fredrikstad Kakeondag). På grunn av korona, så har vi ikke hatt kakedager det siste 

halvannet året. Nå har vi fått grønt lys for å starte opp med kakedager igjen, gitt at kakene er 

innpakket (for eksempel muffins i plast). Kakedagene skal ikke være på kontoret pga. 

smittevern, kakedagene må derfor holdes i kantina/vrimle.  

 

SAK:  

Kakedagene er savnet, og Arbeidsutvalget ønsker å vite hvilke ukedager som kan være 

aktuelle for kakedager fremover. 
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Arkivref: Atnf/130-21 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget   
Saksbehandler: Studentleder   

Saksnr: 130-21 ORIENTERING  Hjertesaker studentråd 

 

BAKGRUNN:  

Under kick-off, skulle dere diskutere hjertesaker.  

SAK:  

Arbeidsutvalget ønsker å vite hvilke hjertesaker dere har kommet frem til.  
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EVENTUELT 
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Arkivref: Atnf/131-21 

Innstilling fra: Arbeidsutvalget   

Saksbehandler: Nestleder   

Saksnr: 131-21 DISKUSJON  Møtekritikk 

 
Bakgrunn   
For å evaluere møtene i Studentparlamentet ønsker SPiØ-styret at 
det gjennomføres møtekritikk. Møtekritikken blir holdt med alle møtedeltakerne til stede. 
 
Sak   
Møtekritikken gjennomføres for å forbedre gjennomføringen av fremtidige møter. 
Møtets deltakere gjøres oppmerksom på å skille sak og person. 
 


