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Møtedato: 10.12.2021 Møtested: H-113, campus Fredrikstad 
 

 
Til stede med stemmerett 

 

Dea Sadiku Studentrådsleder, Studentråd IIØ 

Ruben Tuft Informasjonsansvarlig, Studentråd IIØ 

Ina Adele Fiskerstrand  Nestleder, Studentråd LUSP 

Marie Alvilde Skjennum Johnsen Programtillitsvalgtansvarlig, Studentråd LUSP 

Marte Jahr Studentrådsleder, Studentråd HVO 

Tara Kamil Nestleder, Studentråd HVO 

Shabnam Ayoubi Programtillitsvalgtsansvarlig Studentråd HVO  

Til stede uten stemmerett 

Sarah Naomi Lunner Studentleder 

Christine Ruud Velferd- og Læringsmiljøansvarlig  

Mats Louis Christensen Utdanningskvalitetsansvarlig 

Observatører:  

Lars- Petter Jelsness- Jørgensen (Kun under orientering) Rektor  

Anette Fjeld  Høgskolestyret representant 

Jørgen Olsen Borgen Høgskolestyret representant 

Maria Lehmann (tilstede under orienteringer) Styreleder, Studentsamskipnaden i Østfold 

Clare Isingoma  Arrangementansvarlig Fredrikstad, Fadderstyret 
2021 

Jonas Wangberg Madsen  Nestleder, Fredrikstad Studentsamfunn  

Marte Bråteng FSS representant, Nestleder Halden 
Fadderstyret 2021 

Emilie Ying Ulstad Hovelsen  FSS representant, Fadderstyret 2021 

Nancy Ågedal Hellestøl  Informasjonsansvarlig, Studentråd HVO 

Sekretariat 

Elise Ager  Organisasjonskonsulent 

Ordstyrer 

Christine Ruud Velferd- og Læringsmiljøansvarlig 
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   Forslag til saksliste    

    

15:15-15:20    184-21 VEDTAK    INNKALLING, SAKSLISTE OG 
PROTOKOLL    

A. Godkjenning av innkalling    
B. Godkjenning av saksliste    
C. Godkjenning av protokoll    

15:20 – 15:25  185-21 VEDTAK    VALG 
AV MØTELEDER  OG ORDSTYRER  

15:25-16:15  186-21 ORIENTERING   
(Dersom 
du ikke kan møte sendes orienteringen
 til studentparlament@hiof.no)   

ORIENTERINGER:    
       A) Studentleder orienterer    

B) Arbeidsutvalget orienterer    
C) Studentrådene orienterer   
D) Organisasjonskonsulenten orienterer    

       E)  Fadderstyret orienterer   
F) Studentsamskipnaden orienterer   
G) Høgskolestyrerepresentantene orienterer    
H) Studentsamfunnene orienterer    
I) Broen studentavis orienterer   

       J) Læringsmiljøkonsulent orienterer   
       K) Ledelsen orienterer   
  

16:15-16:30  156-21 VEDTAK   Fadderrapporten 2021  
16:30-16:40  157-21 VEDTAK  Utbetaling honorar fadderstyret 2021(B-

Sak)  
16:40-16:50  PAUSE    
16:50-17:10  187-21 VEDTAK  NSO- Delegasjon til landsmøtet  

17:10-17:25  188-21 ORIENTERING  Halvårsrapport arbeidsutvalget  
17:25-17:55  189-21 ORIENTERING  Heltårsrapport studentråd  
17:55-18:10  PAUSE    
18:10-18:20  190-21 ORIENTERING  Studieseminar  
18:20-18:40  191-21 DISKUSJON  Skjerming av tillitsvalgte  

18:40-18:45  192-21 ORIENTERING  Timeslister  
    EVENTUELT  
  193-21 DISKUSJON  Møteevaluering  

 

Sak 1-22 Godkjenning av Innkalling, saksliste og protokoll   184-21  

A) Innkalling stemmes over og godkjennes. 
 
B) Saksliste: Arbeidsutvalget foreslår å stryke sak 187-21da det er få som har stilt, 
ingen saker meldes til eventuelt.  
Saksliste og tidsplan vedtas med sak 187-21 strøket.  
 

C) Protoll: Det kommer ingen innspill til protokoll for møte i november, den 
godkjennes som den er.  
  

mailto:studentparlament@hiof.no
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185-21 Valg av møteleder og ordstyrer 

Arbeidsutvalgets forslag til møteleder og ordstyrer stemmes over og vedtas.  
Møteleder: Sarah Naomi Lunner og ordstyrer: Christine Ruud 

  

186-21 Orienteringer  

  
A) Studentleder:   
Legger til følgende i allerede gitte skriftlige orientering 
Fakkeltorget avlyses førstkommende mandag, grunnet Korona  
Hatt møte med person fra Oslo Met om barnekonversjonen  
Møte med Åsa om Korona, sender epost om resultatet  
Hatt møte med Emilie fra NSO om retningslinjer.   
 
B) Arbeidsutvalget 
 
Nestleder:   
Ikke tilstede  
 
Velferd – og læringsmiljøansvarlig:   
Legger til følgende i allerede gitte skriftlig orientering Frokostmøte utgikk.   
 
Utdanningskvalitetsansvarlig:   
Legger til følgende i allerede gitte skriftlig orientering: fullt fokus på rekruttering til 
fadderstyret.    
  
C) Studentrådene:  
 
IIØ:   
Lite som har skjedd siden sist.   
Kommet henvendelser fra enkelt studenter som skal ha eksamen i gymsal og 
hvordan dette skal gjennomføres.   
  
LUSP:  
Har hatt nissejakt i Halden, det var veldig vellykket- satt på kontoret hverdag og 
var synlige.   
Har hatt rådsmøte siden sist og møte med ledelsen ved fakultetet.  
 
HVO:   
Standard møteløp  
Tillitsvalgtsmøte, rådsmøte   
Deltok på grøtdagen, hadde en representant med under deler av vinterlunsj.    
Hadde ekstra ordinært møte med de tillitsvalgte om media sak- med løsning om 
problemet  
 
D) Organisasjonskonsulenten:   
Legger ikke til noe i allerede gitte skriftlig orientering.  
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SiØ:  
Tøft økonomisk, det er blant annet for få som bor på boligene i forhold til hva de 
trenger at det gjør.  
  
Samarbeidsmøte med Studentparlamentet, jobbes det med, invitasjon kommer rett 
over jul.  
Har fått for mye penger i forhold til hva de får brukt fra KD, får ikke overført pengene 
til 2022. Studentkompisordningen opphører.   
Komplekst for styret i SiØ at flertallet i styret er studenter som byttes ut hvert år.   
 
Rektor:   
Mottar mange bekymringer fra studentene om eksamen, fått en del av de direkte de 
har blitt svart opp.   
Utfordringer hvis alt skal bli digitalt, sist skjøt sakene om jusk og plagiat i været.   
Han har selv inspisert eksamenslokalene i Fredrikstad- og slik det er i dag så er alt i 
tråd med det som gjelder. Skal alt plutselig bli digitalt krever det svært mye.   
Smitte på campus: hatt flere tilfeller knyttet til studie ved HVO  
  
Vi har få andel smittet hos oss på campus underveis i studiene, vi har sett liten grad 
av smitte.   
Smitte har forekommet primært sosiale sammenhenger.   
Vært en tur i Kristiansand med en delegasjon fra HIØ, for å se på campus.  
I dag har det gått uten en melding til 2 og 3 året for å bidra på sykehuset. Rektor skal 
selv stille opp gjennom helger og jul – han syns det er flott at ansatte og studenter 
stiller opp frivillig til å avlaste helsevesenet.  
Veldig stor fleksibilitet knyttet til forsøk nå, egenmelding kan man bruke. Individuell 
vurdering må foretas.   
Hurtigtest manko, fornuftig bruk av dette. Test skal kunne hentes ut når det er behov 
for det.   
  
Fredrikstad studentsamfunn   
Marte: kjørt på med quiz. Nå stenges det mer ned, men kommer til å holde åpent. 
Jobber med å finne ny leder og nok bartendere.   
HSS:   
  
Høgskolestyrt representanten:   
Hatt et møte med en sak, studieportefølje saken, forslaget som ble sendt inn ble 
vedtatt.   
Høgskolestyremøtene for semesteret er bestemt, møte i neste uke forblir digitalt. 
 
Halden Studentsamfunn:  

Organisasjonskonsulenten leser opp orientering mottatt på epost    

Vi i Halden Studentsamfund har måttet kansellere en fest på grunn av manglende 

frivillige og billettsalg, og en quiz etter høgskolens ønske pga smittevernhensyn. Vi 

har ingen håndfaste ting planlagt på nyåret fordi vi må se an smittesituasjon og 
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planlegge ut ifra dette. Vi skulle gjerne hatt mer å orientere om, men per dags dato 

har vi ikke mer. 

Broen studentavis: ingen tilstede 

Læringsmiljøkonsulent/Vikar: ikke tilstede.  

 
  

156-21 Fadderrapporten:  
Diskuterer først om saken skal være åpen eller lukket.   
LUSP: ønsker at saken skal være åpen   
Studentparlamentet stemmer over om saken skal gå åpent.   
7 kan stemme  
Parlamentet går til avstemming   
Saken vedtas, og saken forblir åpen.   
 
LUSP: takker for jobben fadderstyret har gjort, og LUSP rådet har ingen 
kommentarer til rapporten denne gangen.   
 
Ingen flere kommentarer kommer til rapporten.   
 
7 kan stemme i saken.   
 
7 stemmer for å vedta at fadderrapporten 2021 godkjennes.   
 

157-21 Utbetaling av honorar til Fadderstyret  

Da sak er B-sak noteres ikke diskusjonen  
Studentparlamentet avslutter saken med å fatte vedtak, og hvert enkelt 
medlem av fadderstyret får en egen epost om beløpet på sitt honorar i løpet av 
mandag 13 desember 2021.   
 

187-21 NSO delegasjon  
Sak er utsatt til parlamentsmøte i januar 2022 
  

188-21 Halvårsrapport arbeidsutvalget  
Studentleder begynner med presentasjonen med å vise noen bilder samlet gjennom 
semesteret.   
Presenterer videre arrangementer som har vært gjennom høsten 2021.   
Videre presenterer Studentleder hva hun har deltatt på, videre presenteres nestleder 
sin del.   
Videre så presenterer Velferd- og Læringsmiljøansvarlig sin del og hva hun har 
deltatt på. Utdanningskvalitetsansvarlig presenterer kort sin del og sier hva han har 
gjort.   
Studentleder opplyser om at den ferdige rapporten skal sendes til alle i parlamentet + 
høgskolestyret representantene innen 17 desember.   
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189-21 Helårsrapport Studentrådene  
HVO presenterer sin rapport.  
Nancy, Marte, Tara og Shabnam er alle tilstede under presentasjonen.   
Har hatt veldig stort engasjement på sine PTV-møter. Har hatt en hybrid løsning slik 
at alle skulle få delta.   
Hjertesakene deres gjennom semesteret har vært: Kommunikasjon, praksisplasser 
og sosialt samarbeid.   
De har ikke fått jobbet så mye med praksisplass saken som de skulle ønske, så 
saken videreføres.   
Flytende lederrolle, bør være enda tydeligere fremover hva som ligger i rollen.   
 
Videre presenterer IIØ sin rapport.   
Dea og Ruben er tilstede.   
De har hatt utfordringer med manglende PTV-ansvarlige. Økonomien har vært bra og 
de er i pluss.   
De har blitt bedre med SOme mot slutten.   
Anbefaler til neste år og følge årshjul, det har vært utfordrende med Korona. Følge 
med på all opplæring og koordinere arbeidet bedre seg imellom.   
  
Sist presenterer LUSP:   
Marie og Ina er tilstede under presentasjonen.   
De har hatt alle tillitsvalgtsmøter og rådsmøter digitalt.   
  
Det ble ingen podcast.   
  
Hva gikk ikke veien: klassevandring, kontortid alle gangene, hjerte sak 2, jevn kontakt 
med ledelsen, rollebesetning.   
De har dessverre ikke hatt så tett dialog med ledelsen ved fakultetet, det har vært et 
savn.   
  

Sak 190-21 Studieseminar  

Studentleder orienterer om programmet som er satt.   

 
Sak 191- 21 Skjerming av tillitsvalgte  

Studentleder innleder saken.   
  
HVO: en opplæring til studentene hvordan de tillitsvalgte fungerer og hva som faktisk 
er deres ansvar.   
Gjøre det klart fra starten hva de tillitsvalgte er der for.   
LUSP: Ingen opplæring for alle, men at de tillitsvalgte for en oppgave å fortelle 
klassen sin osv. hva de faktisk gjør.  
Teams for alle tillitsvalgte, en direkte kontaktlinje   
For å gjøre jobben den tillitsvalgte lettere å forstå, så kan man under opplæringen til 
fordel være mer konkret på hva som er forventninger til de som innehar vervet.   
Mini opplæring for tillitsvalgte i januar?   
Det er LUSP positiv til.   
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Studentleder sier at det er en fordel å kunne kjøre det felles i zoom for alle.   
LUSP: tror det er bedre hvis den tillitsvalgtansvarlige for hvert råd informerer de 
tillitsvalgte om dette.   
HVO: er positiv til semesterbasert opplæring.   
Parlamentet vedtar at observatørene får snakke i saken.   
HVO: de tillitsvalgte melder tilbake at emneansvarlig legger «press» på de tillitsvalgte 
– og at det ikke er de tillitsvalgte selv som ikke kan sine roller, men at det er 
medstudenter som ikke vet hva som ligger i rollen.   
 
 

192- 21 Timelister  

Saksbehandler presenterer saken.  
  

193-21 Møteevaluering  
HVO: veldig fin avslutning, fint å se hva alle rådene har gjort. Fint å bli ferdig med 
fadderrapporten.   
Fint at det siste møte var litt lettere, det er en fin avslutning.   
Lett atmosfære, fikk gjort det vi skulle.   
Like bra som alltid  
Greit møte, fint siste møte for året.   
Skulle gjerne hatt en representant til på LUSP.   
Veldig fint møte, fint å være observatør  
AU-medlem:  fint å se noen endelig stemme rødt, passende   
Org.kons glad det er juleavslutning og ikke sommeravslutning, for det betyr at 
alle  fortsetter.  
 
Studentleder takker alle for et fint møte og en fin høst, og informerer så kort om 
resten av kvelden + julebord.  
 
  
  
  
 


