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17-21 INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL 
 

A. Innkalling 

Kommer ingen innspill 

Innkalling vedtas som den er.  

 

B. Saksliste 

Arbeidsutvalget melder inn to eventuelt saker 

Saksliste og tidsplan vedtas som den er med to eventuelt saker.   

 

C. Protokoll  

Godkjenning av protokoll for desember og januar stemmes over og begge vedtas uten innspill.  

 

18-21 VALG AV MØTELEDER OG ORDSTYRER  

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak stemmes over og vedtas.  

Møteleder: Marte Emilie Skjennem Ordstyrer: Sarah Lunner. 

 

19-21 ORIENTERINGER 

 

A. Studentleder:  

Legger til følgende i allerede gitte skriftlig orientering: har deltatt på faglig ledermøte og sett på 

resultatene fra studiebarometeret. Skal samles med AU til uken for å skrive noe om rapporten.  

 

B. Arbeidsutvalget: 

 

Nestleder Fredrikstad: 

Legger til følgende i allerede gitte skriftlig orientering: har begynt å se på resultatene fra 

studiebarometeret.  

 

Nestleder Halden m/Velferd- og læringsmiljøansvarlig:   

Legger til følgende i allerede gitte skriftlig orientering: hun var vikarierende studentleder i uke 6, der 

hun deltok i mange spennende møter.  

Har sammen med resten av AU begynt å se på resultatene fra Studiebarometeret.  

 

Nestleder Utdanningskvalitetsansvarlig  

Har ikke noe mer å tilføye allerede gitte skriftlig orientering. 

 

Organisasjonskonsulenten: 

Har ikke noe mer å tilføye allerede gitte skriftlig orientering. 

 

C. Studentrådene: 
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IR: 

Har hatt de møtene de skal ha, deltatt på avdelingsstyret møte blant annet.  

 

ØSS:  

Hatt møte i avdelingsledelsen. 

Hatt rådsmøte. 

Hatt et internt rådsmøte. 

Har hatt tillitsvalgtsmøte i dag 

Rådsleder legger til at han i dag har hatt møte med AMU og FOU.  

 

HV: 

Har hatt først avdelingsstyremøte med ledelsen, der var det mye snakk om påvirkning COVID-19 har 

hatt for de i praksis siden jul.  

 

LU: 

Har hatt første rådsmøte, og første tillitsvalgtsmøte.  

De har hatt mye fokus på sosiale medier. 

Hatt møte med avdelingsledelsen og dekanen.  

 

IT: 

Har hatt rådsmøte og tillitsvalgtsmøte siden sist.  

De har fått ny nestleder i rådet. Rådet er fulltallig 

 

Fadderstyret:  

Ble gitt av Leder for IT-rådet som også er nestleder for fadderstyret i Halden, da fadderleder ikke 

hadde fått invitasjon etter glipp i kommunikasjon.  

De har startet med ukentlige møter på fredager. De ligger ca. to uker bak skjema. Tenker å starte med 

rekruttering i slutten av februar. De jobber med å få på plass markedsføringsmateriale.  

 

D. Studentsamskipnaden:  

Styreleder orienterer om at de har hatt møte i styret i dag.  

- Psykologtjeneste i Fredrikstad. En 20% stilling som SiØ finansierer med arbeidsplass på 

Helsestasjon for ungdom. Vi jobber for samme tilbud i Halden.  

- Tilskudd på 289 000kr i statsbudsjettet for lavterskeltilbud til studenter. Gåturer og utendørstreninger 

er i gang. Dette i samarbeid med høgskolen, fagskolen og studentsamfunnene.  

- Studentpakken på over 200 millioner. Usikker hvor mye som går til SiØ, HiØ etc., men vi ser på 

hvilke tiltak studentene tenker det er nyttig at vi bruker penger på 

 

E. Høgskolestyrerepresentanten:  

Høgskolestyretrepresentanten orienterer om to saker de hadde på sist styremøte 4 februar 2021, sak 

5/21 vedrørende ansettelses prosessen og kunngjøringsteksten for instituttledere ved HiØ i perioden 

2021- 2025. 

Der styret vedtok sammensetningen av innstillingsutvalget: 

Som består av: 

- Rektor  

- En representant fra de ansatte 
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- En representant fra fagmiljøet 

 

Og sak 6/21 har man vedtatt følgende justeringer i navn på institutter for å bedre reflektere de: 

- Institutt for helse- og biovitenskap blir  

institutt for sykepleie, helse og bioingeniørfag 

Og 

- Institutt for informasjonsteknologi blir  

institutt for informasjonsteknologi og kommunikasjon 

 

F. Læringsmiljøkonsulenten:  

Det har vært stort fokus på å forebygge ensomhet, samarbeid mellom HiØ og SiØ. Det er etablert en 

samhandlingsgruppe som skal samarbeide om å koordinere studentaktiviteter og tilbud. 

Beredskapsrådgiver er og inne og tar løpende vurderinger.  

Samhandlingsgruppen består av ansatte fra HiØ, SiØ, studentsamfunn, studentleder som representant 

for studentparlamentet.   

 

Godt i gang med arbeid med studiestart. Faglig ledergruppe blir en «sparringspartner» for arbeidet 

med studiestart i år.  

Samarbeid om film mellom UKU og LMU en holdningsinformasjonsfilm knyttet til lovkrav til IKT 

om universell utforming er blitt spilt inn på bestilling. Filmen vil sendes ut til alle avdelingene innen 

kort tid.  

 

Har bistått kvalitetsrådgiver med gjennomgang av studiebarometeret.  

Har deltatt møte i dag om nytt «Si fra» system, nytt digitalt skjema for dette er nå tatt i bruk.   

 

Sitter i disse dager med rapporteringer til KD og årsrapport for LMU.  

 

G. Ledelsen:  

(ved Rektor Lars Petter Jelsness-Jørgensen)  

Antall skikkethetssaker ved HiØ har økt. Flere av sakene har ganske grove problemstillinger Ledelsen 

er tett dialog med de skikkethetsansvarlige ved avdeling HV og avdeling LU. HiØ jobber for å ha et 

sterkere samarbeid med kommuner og politi, da sakene er såpass komplekse at de er vanskelig å 

håndtere alene.  

 

Attraktiv studentby jobbes det videre med. 

 

Studenter er med i intervjugrupper i rekruttering til lederstillinger på fakultetene, noe som er veldig 

bra, da det perspektivet de gir under prosessen er svært viktig.   

Det er godt kvalifiserte søkere til flere av lederstillingene noe som er bra men, det er en tidkrevende 

prosess intervjugruppene nå skal i gang med.  

 

Refererer til sak om «kamera på» under undervisning, ta sakene i riktig linje. 

 

Rektor ønsker igjen oppta digitale frokoster med studentrådene, ønsker god diskusjon i forhold til 

ulike problemstillinger.  
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H. Studentsamfunnene: 

 

Fredrikstad Studentsamfund (orienteringen ble gitt etter sak 20-21.  

Leder av samfunnet har blitt med i et nettverket for Studentsamfund i Norge, og her går det helt klart 

frem at FSS ikke er alene om at de sliter med å nå ut til studentene med informasjon om sine 

arrangement og hva slags arrangement de kan klare å få på plass som ikke er digitale, med alle 

restriksjonene som er.   

FSS er i dialog med seilskuteforeningen i Øst i Viken, da de er i gang med et større prosjekt på Isegran 

med robåter.  

Hatt flere styremøter siden sist, der de jevnlig diskuterer hva som skal være mulig å få til fremover. 

Avventer arrangementer til de kan få åpne opp for noe fysisk. De håper på å åpne Kranen SFO for 

mindre samlinger med kaffe og brettspill. Jobber tett med SiØ rundt bevilgninger som er gitt, ser på å 

kjøpe inn bålpanner. Leder er en del av den ny oppstartede samhandlingsgruppen som 

læringsmiljøkonsulenten nevnte i sin orientering.  

 

Halden Studentsamfund: var ikke tilstede.  

 

 

20-21 Faglig omorganisering Fase 3 

Therese Brenna presenterer saken med Power Point. 

Målet er at organisering skal skape en bedre organisasjon for studentene. Fase 3 handler om det som 

ble besluttet i fase 1 og 2. 

 

Studentleder holder i en egen arbeidspakke «studentenes organisering i ny struktur»  

Therese sier at det også kommer noe informasjon om den faglige omorganiseringen i studentavisen 

«Broen». 

 

Rektor presiserer at ingen skal endre studiested, og at de som går på studiested i Fredrikstad også skal 

fortette å gjøre det til høsten og samme for studenter som går i Halden nå, vil fortsette å gå i Halden til 

høsten.  

Studentleder sier at rådene og AU også må ta sin del av ansvaret for å dele informasjonen som gis 

videre med studentmassen.  

Rektor sier at det skal jobbes for å få på plass en plattform der spørsmål kan sendes inn og vil svares 

opp.  

 

21-21 Resolusjon- Eksamensavvikling 

Studentleder innleder kort, og sier at resolusjonen har blitt sendt til alle dekanene som har fått 

mulighet til å komme med sine innspill.  Det åpnes for diskusjon.  

 

ØSS: er godt fornøyd med at datoene for eksamen dette semestret har kommet tidlig i år. Men sier at 

det kommer trege tilbakemeldinger på søknader om begrunnelse av karakter, og at det har gått over en 

mnd for noen.  

 

LU: synes resolusjonen til nå er veldig fin. 
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IR: veldig fornøyde, og de aller fleste har fått eksamenskarakter allerede, noen opplever å ha fått være 

med å bestemme dato.  

IT: Mener det er godt skrevet og kom ikke på noe mer å legge til. Opplever at alle har fått 

eksamensdatoer.  

 

Studentleder minner om at det er en resolusjon allerede om sensurbøter, og legger til at det er mulig å 

gjøre justeringer i den for å gjøre den mer aktuell igjen hvis det er behov for det.  

 

HV: synes resolusjonen er bra, og opplever at alle har fått dato for eksamen. 

 

22-21 Studieseminar  

Nestleder m/velferd- og læringsmiljøansvar og nestleder Fredrikstad orienterer. 

På grunn av Corona flyttes studieseminaret over til neste Arbeidsutvalg til høsten.  

 

23-21 Kontortid 

Utdanningskvalitetsansvarlig presenterer saken kort.  

Hva ønsker rådene for videre kontortid fra 11 mars? Det åpnes for innspill. 

 

IR: tenker det hadde vært fint å ha noe kontortid uten tema, der studentene står helt fritt til å ta opp det 

de føler for.  

 

ØSS: avslutte kontortiden med en quiz eller kahoot, det trekker flere. Viktigste er at man er 

tilgjengelig for å svare på spørsmål i kontortiden.  

 

Studentleder kommer med forslag om at rådene tar ansvar for en kontordag hver så har man fylt 

resterende kontortid frem til eksamen går i gang.   

 

ØSS: mener at flere råd burde delta sammen på kontortiden. 

Studentleder presiserer at AU og andre råd skal delta men at rådene hver for seg for ansvar for tema.  

 

24-21 Støtvig 13. og 14. mars 

Studentleder orienterer, om at arrangementet er flyttet til 20 til 21 mai.  

Prøver å finne på noe digitalt den 13 mars.  

 

25-21 NSO delegater 

De med stemmerett i saken tas over i et eget teams rom der de skal få diskutere og stemme. 

Diskusjonen protokollføres ikke.  

Det stemmes i nettskjema, nestleder Halden m/velferd- og læringsmiljøansvar foretar opptellingen.  

 

Studentparlamentet stemmer inn 5 delegater og 1 vara til SpiØ sin delegasjon til NSO sitt landsmøte.  

Følgende vedtas inn som delegater: Yashar Irandoust, Marte Bråteng, Oliver Dennis Lock, Charis 

Tinashe Mari Barneveld Schille og Marte Emilie Skjennem.  

Vara for delegater: Kristin Annabella Kristiansen 
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Fire rådsmedlemmer melder seg som vara etter vedtak: Ina Fiskerstrand, Simone Anett Berg Eilertsen, 

Vadim Kiisel og Kåre André Søren. 

Studentleder legger til protokoll at Kristin Kristiansen legges til som vara av de 6 opprinnelige 

kandidatene som stilte til delegasjonen.  

 

26-21 Ordstyrer for studentparlamentsmøter 

Studentleder orienterer om bakgrunnen for saken.  

Studentleder spør hvordan ønsker parlamentet ordstyrer funksjonen?  

 

LU: mener at en fra AU skal være ordstyrer, synes det har fungert godt. 

HV: greit å ha en fast fra AU, eller en vekslende fra AU. 

ØSS: Bør ha én fast frem til neste avspark, det trenger ikke være en fra AU. 

IR: Ønsker en fast for hele perioden, og at det ikke veksler, trenger ikke være fra AU. 

IT: mener at det er best med fast ordstyrer, fint om det var en fra AU.  

 

Utfordringen med ordstyrer fra AU, er at vedkommende kan ha saker innimellom. Rådene uttrykker at 

det ikke er å anse som et problem for dem.  

Ordstyrer på dagens møte får skryt, og er sterkt ønsket videre som fast ordstyrer.  

 

27-21 Markedsføringsplan 

Nestleder m/velferd – og læringsmiljøansvar presenterer saken.  

 

ØSS: syns planen er bra 

IT: Negativ til primær bruk av en font.  

Saksbehandler legger til Verdana og Arial er de eneste fontene er det man kan definere som universelt 

utformet.  

 

ØSS: vil ikke ha standard begrensing til to poster på Instagram så lenge det man poster er relevant, 

ønsker å bruke det mer.  

 

Studentleder oppklarer ved å si at det er begrensning på feed ikke på story. Studentleder legger til at de 

har fått tips fra andre, som har oppnådd økning av følgere ved å ta noen enkle grep, men legger til at 

AU er åpen for at begrensningen på innlegg kan fjernes. 

 

IR: sier at de bruker Facebook til «viktigere» informasjon, og bruker Instagram hyppigere, vil ikke 

måtte bruke Facebook mer enn de gjør nå.  

 

Det kommer ingen flere innspill.  

Parlamentet går til avstemming det stemmes i nettskjema på følgende forslag til vedtak:  

A) Markedsføringsplanen godkjennes 

B) Markedsplanen godkjennes med endringer 

C) Markedsføringsplanen godkjennes 

 

Studentleder deler skjerm med parlamentet for å vise resultatet av avstemmingen. Det var 9 som 

stemte i saken.  
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Vedtak C vedtas.  

 

 

28-21 Kurs fra NSO 4. mars 

Studentleder orienter om saken.  

Pr. 18.2 har 5 stk. meldt seg på kurset. Studentleder oppfordrer rådene til å spre informasjonen om 

kurset til de tillitsvalgte.  

 

29-21 Studiestartsuke 

Studentleder innleder saken. Det åpnes for diskusjon.  

 

ØSS: Viktig at det gis tydelig informasjon om den faglig omorganisering HiØ nettopp har vært 

gjennom. Ønsker introduksjon til starten av året, at det skal holdes en tale. Instituttene kan ha en kort 

introduksjon av seg selv, presentere sentrale ansatte.  

 

LU: ønske om å vise tilbudene som er, løfter frem EL-bilder, taxi fra tog i Halden, ikke bare faglig 

informasjon, oppdatering på praktiske tilbud. Lang tale eller dag er kjedelig. 

 

IR: hvis det er mulig med noe fysisk, gjerne grilling, ha det i mindre grupper. Quiz hvis digitalt. Ingen 

lang tale. Dele informasjon fra avdelingen og klassene. Kjøre det lett og ledig. Lite man har sett de 

andre i klassene og på skolen nå. Ikke lang tale, mange som ikke møter opp om det blir kjedelig. 

 

30-21 Tjenestevei 
Studentleder innleder saken. Alle dekaner har fått komme med innspill til artikkel før publisering. 

Studentleder oppmuntrer rådene til å dele informasjonen med de tillitsvalgte.  

 

31-21 Arbeidsplan 2021 

Velferd – og læringsmiljøansvarlig innleder saken og viser utarbeidet forslag til arbeidsplan.  

Det åpnes for innspill.  

 

Studentleder ønsker at rådene skal få inn sine hjertesaker i arbeidsplanen, da det forplikter AU til å 

bistå dem med de og rådene blir forpliktet til å jobbe mot dem.  

 

IT: hjertesaker,  

 Arrangere og utføre et "hackathon". Sørge for å inkludere alle IT-studentene ved å ha varierte 

oppgaver som passer til de forskjellige linjene  

 Jobbe for å øke kvalitet på praksis og utdanning med bl.a. flere gjesteforelesere blant lokale 

interessenter. 

 Jobbe for  

 Å øke utdanningskvaliteten  

 å øke kvalitet på forelesere  

 Flere praksismuligheter  

 Flere gjesteforelesere fra industrien  

 Å inkludere Digitale Medier i større grad via konkurranser og arrangementer  
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 Arrangere og utføre digital filmkveld/youtube watch party. Må diskuteres mer  

 Være synlige på Sosiale Medier  

 Promotere MakerSpace slik at flere studenter vet om tilbudet 

 

IR:  

 Arrangere påskekos i samarbeid med FSS.  

 Ønsker et fysisk arrangement som er for studentene i Fredrikstad.  

Utover det har de ingen andre hjerte saker nå.   

 

HV:  

 Jobbe for å bedre studentenes psykiske helse: arrangementer og tiltak som kan bidra til mer 

sosial omgang. 

 Bedre kommunikasjon mellom studenter og forelesere/emneansvarlig : Finne tiltak som kan 

utbedre kommunikasjonen mellom studenter og andre organer/de ansatte ved høgskolen. 

 Praksis : Vi mener praksis er noe av det viktigste på helse og velferd, og vil jobbe med å gjøre 

praksisen så bra den kan bli for studentene. 

 

HV rådet opplyser at det kan bli endringer i hjertesakene når rådet har blitt fulltallig.  

 

LU:  

 Bedre kommunikasjonsflyt, på tvers av fag og kull. 

 Jobbe for å gjøre LU parlamentsmedlemmer sin synlighet til de andre studentene ved 

avdelingen mer synlig.   

ØSS: 

 Jobbe for et podcast-rom 

 Ha på plass alle tillitsvalgte 

 Markedsføre på ØSS avdelingen for studentene  

 Øke engasjement og tilstedeværelse for studenter via f.eks. konkurranser. 

 

Studentråd ØSS har ettersendt hjertesakene i eget vedlegg som vedtas/ikke vedtas sammen med 

protokollen på studentparlamentsmøte 18.03.2021 og føres inn i arbeidsplanen 2021. Ovennevnte, 

overstrøkne punkter strykes dermed etter ønske fra studentråd ØSS fra protokollen.  

 

Følgende punkter foreslås lagt til i protokollen for ØSS og tilføres arbeidsplanen: 

 • Inngå samarbeid med broen for å øke studentengasjementet på ØSS 

• Jobbe for å få til konkurranser på avdelingen 

• Utvikling av eget «huskonsept» 

• Jobbe for å få på plass årets student 

• Se på utviklingsmuligheter for et studentforum ved HiØ 

 

Det kommer ikke flere innspill, parlamentet skal stemme over følgende vedtak,  

Godkjenne arbeidsplanen med alle rådets hjertesaker.  

 

Det stemmes i nettskjema, og studentleder deler skjerm med parlamentet for å vise resultatet. Det var 9 

som stemte i saken.  
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Arbeidsplanen 2021 vedtas med hjertesakene til rådene inkludert.  

 

32-21 Valgkomité 

Nestleder Fredrikstad presenterer saken.  

I alt ender 5 personer opp med stille til komiteen under møte.  

Parlamentet går til avstemming i nettskjema. Studentleder deler skjem for å vise parlamentet resultatet. 

9 stemte i saken.  

 

Følgende rådsmedlemmer vedtas som en del av valgkomiteen for valg til styrer, råd og utvalg 2021,  

Vadim Kiisel, Ina Adele Fiskerstrand, Kåre André Sørensen, Marte Bråteng og Charis Tinashe Mari 

Barneveld Schille. Organisasjonskonsulenten er sekretær under intervju.   

.  

34-21 Fadderstyret 

B-Sak, de som skal stemme i saken går over i eget teams rom.  

Det stemmes i nettskjema 

De innstilte kandidatene vedtas alle inn i fadderstyret 2021.  

 

Følgende personer er fullverdige medlemmer i styret fra 18/2-2021 

Anna Egeberg Krogh, Nestleder Campus Fredrikstad. 

Sara Olsen, Informasjons- og rekrutteringsansvarlig Fredrikstad. 

Aqil Kamil Hassan, Informasjons- og rekrutteringsansvarlig, Halden.  

 

9 stemte i saken.  

 

35-21 Læringsmiljøpris 

Nestleder m/Velferd- og læringsmiljøansvar presenterer saken. 

 

ØSS: mener det er engasjerende at også studenter kan vinne en slik pris. Synes det er kan gjøres i et 

nettskjema så bli terskelen lavere.  

 

IT: stiller seg bak forslaget, men har ikke noe formening om hvordan det kan gjøres.  

IR: synes det er et godt forslag men har ikke noen formening om hvordan det skal gjøres.  

 

ØSS: at det kan meldes inn via nettskjema også kan det begrunnes litt om hvorfor det, når det så skal 

stemmes over hvem som skal få prisen. 

   

Saksbehandler legger til at terskelen for å nominere bør være lav, at man skal kunne nominere både 

studenter og ansatte som gjør en jobb for å bedre læringsmiljøet.  

 

36-21 Valgstyre og nominasjonskomité 

Studentleder orienter kort om saken, og informerer om sin rolle i valgstyret og nominasjonskomité. 

Studentleder sier at hun ønsker alle forslag til ansatte som kan nomineres til Høgskolestyret for en ny 

fire års periode, hun ønsker forslag tilsendt på: studentleder@hiof.no  

 

mailto:studentleder@hiof.no
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37-21 Broen studentavis 

Studentleder innleder saken kort.  

Redaktør i Broen studentavis kommer inn i møte. De er registret i Brønnøysund registeret og får 

midlene sine fra SiØ.  

Det åpnes for diskusjon.  

IT: synes det er fint at de får orientere, da Broen skriver nyheter som er viktig for studentene.  

ØSS: veldig positiv til dette, fint å bygge broer her.  

 

Det kommer ikke flere innspill til saken. Parlamentet velger å gå til avstemming. Det stemmes i 

nettskjema.  

Det vedtas at Broen får orienteringsrett på alle parlamentsmøter på lik linje som de andre som 

orienterer i tredje sak på hvert parlamentsmøte.  

 

Eventuelt saker:  

 

To saker fra AU:  

 

Sak tilsendt fra Tommy:  

Både digitalt og fysiske (innenfor både strenge og mindre strenge smittevernstiltak). Du har jo også 

kartlagt dette godt gjennom tidligere workshop og undersøkelser i fjor høst, men tenker likevel det kan 

være nyttig å ta en ny runde nå for innspill dersom du har mulighet? 

 

LU: foreslår en grilling 

 

Studentleder orienter litt om hva andre i sektoren har gjort:  

Studentlivslos, en pott man kan søke penger fra til sosiale tiltak er noe av det som nevnes.  

LU: samarbeid med tur-gruppen til HSS, er det mulig?  

Kristin: sier noe kort om svenn, en online vennetjeneste tiltak fra Samskipnaden Innlandet. Det går ut 

på at man fyller ut et enkelt skjema hvor man svarer på noen spørsmål om seg selv, og så blir man 

koblet opp med en annen student som også har fylt ut skjemaet, slik at de kan finne på noe sammen. 

 

Studiebarometeret:  

Arbeidsutvalget skal gjøre et dyp dykk, og vil samskrive en artikkel som Studentparlamentet sitt svar 

på resultatene.  

 

Det stemmes over at det kan legges til en kort eventuelt sak fra AU: det vedtas.  

 

Canva:  

Bruken av Canva må dessverre opphøre, grunnet en Schrems II to dom. Det jobbes med å finne en 

løsning. Inntil videre må man bruke malene til Instagram. Det jobbes med å finne et alternativ til 

Canva.  

 

38-21 Møtekritikk 
LU imponerende at man holdt tiden, selv med den lange sakslisten. Veldig fint møte. Alle har kommet 

me  
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HV: Bra møte, man blir litt rastløst foran skjermen. Synes møte har vært informativt.  

ØSS: Bra møte, mange bra innspill. Synes vi har fått til mye bra på møte.  

IR: Lærerikt, fornøyd med at vi kom gjennom alt. Informativt. Ibrahim legger til at han ser at 

Studentparlamentet er viktig for studentene.  

IT: Synes møte har vært greit, sakene som skulle diskuteres har blitt diskutert. Føler at møte har gått 

fort og vi har holdt tiden godt.  

Bra møte 

Ordstyrer synes det har vært et lett møte å styre.  

Org.kons veldig lykkelig for at vi har klart oss teknisk, og skyter av studentleder sin evne til å opprette 

nettskjemaer fort.  

 

Studentleder skryter av alle og sier at hun blir rørt av alle innspill, så fint og viktig at alle bruker 

stemmene sine. Minner om at alle er valgt til å snakke på vegne av studentene ved sin avdeling, de har 

fått tilliten fra studentene ved sin avdeling for å representere studentmassen.  
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