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 Møtedato: 18.02.2021 Møtested: Digitalt, rom zoom:  
    

Arkivref: Atnf/ 17-21  
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Studentleder    
Saksnr: 17-21  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    17-21 VEDTAK    INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL    
a. Godkjenning av innkalling    
b. Godkjenning av saksliste    
c. Godkjenning av protokoll    

15:20-15:25    18-21  VEDTAK    VALG AV MØTELEDER  OG ORDSTYRER  
15:25-15:35    19-21  ORIENTERING    ORIENTERINGER:    

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

e. Læringsmiljøkonsulenten orienterer    
f. Studentsamskipnaden orienterer   
g. Fadderstyret orienterer   
g. Høgskolestyrerepresentantene orienterer    

h. Studentsamfunnene orienterer    
i. Ledelsen orienterer    

15:35-15:55  20-21 Diskusjon   Faglig omorganisering Fase 3  

15:55-16:10  21-21 Diskusjon  Resolusjon- Eksamensavvikling  
16:10-16:20  PAUSE    
16:20-16:25  22-21- Orientering  Studieseminar  

16:25- 16:35  23-21 Diskusjon  Kontortid  
16:35- 16:40  24-21 Orientering   Støtvig 13. Og 14. mars  

16:40- 16:55  25-21 Vedtak   NSO-delegater  
16:55-17:10  26-21 Diskusjon  Ordstyrer for studentparlamentsmøter  
17:10-17:25  PAUSE    
17:25-17:45  27-21 Vedtak  Markedsføringsplan  
17:45-17:50  28-21 Orientering  Kurs fra NSO 4.mars  

17:50- 18:00  29-21 Diskusjon  Studiestartsuke  
18:00-18:05   30-21 Orientering  Tjenestevei  
18:05-18:15  PAUSE    
18:15-18:35  31-21 Vedtak  Arbeidsplan 2021  
 18:35-18:50  32-21 Vedtak  Valgkomité  
18:50-18:55  33-21 Orientering  Evaluering avspark  
18:55-19:05  34-21 Vedtak  Fadderstyret innstilling (B-sak)  
19:05- 19:15  PAUSE    
19:15- 19:30  35-21 Diskusjon  Læringsmiljøpris  
19:30-19:35  36-21Orientering  Valgstyre og nominasjonskomité  
19:35-19:45  37-21 Vedtak  

  
Broen studentavis  

19:45-19:55    EVENTUELT  
19:55-20:05  38-21 Diskusjon  Møtekritikk  
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Arkivref: Atnf/18-21  
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Studentleder    
Saksnr: 18-21  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 Marte Emilie Skjennem og Sarah Naomi Lunner som 
ordstyrer.    
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Arkivref: Atnf/19-21  
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Studentleder    
Saksnr: 19-21  Orientering    ORIENTERINGER   

    

 Leder:    
 Jobbet med guide til bedre studiehverdag  
 Møter med attraktiv studentby og kunnskap i sentrum  
 Campusutvikling Fredrikstad. (mangler fortsatt studenter fra HV som vil delta i møte 
her)  
 Jobb med fadderstyret med Kristin, Elise og Tommy  
 Med i møter med kriseledelsen, mange og raske endringer.  
 Allmøte for alle studenter.  
 Infomøte for maglu-19  
 Deltatt på ledersamling NSO sammen med Sarah. Fikk informasjon om og diskuterte 
arbeidsrelevansmeldingen og styringsmeldingen  
 Mange henvendelser om å markedsføre  
 Møter med statsråd, NSO og de andre institusjonene om krisepakke og om ny 
“nedstenging”  
 Arbeid med markedsføringsplan og strategi  
 Rolleopplæring av de som manglet etter avspark  
 Satt opp detaljert budsjett i samråd med org.kons og økonomi  
 Jevnlige møter med NSO  
 4 dager avspasering  

  
  
  
Nestleder Kristin:    
  
– Planlagt og holdt opplæring for fadderstyret.   
– Hatt kræsjkurs med engelsktalende i fadderstyret om norske alkohollover.   
– Planlagt statusmøter for fadderstyret i samarbeid med fadderleder.   
– Hatt intervju med kandidater til fadderstyret og skrevet innstilling.   
– Holdt foredrag om barnevernsbarn og utdanning.   
– Hatt kontortid. (Førstkommende torsdag). AU-møte.   
  
Velferd og læringsmiljøansvarlig:    
  
– Deltatt på LAMU møte  
– Deltatt i ulike møter angående Universell utforming kampanje angående digitalt 
læringsmiljø - markedsføringsplan  
– AU møte, status angående korona  
– Campusutviklingsmøte  
– Evalueringsmøte angående digitale avspark  
– AU LMU møte - planlegging av LMU Møte  
– LMU møte  
– Rolleopplæring nestleder  
– Samarbeidsmøte med rådsledere jeg er kontaktperson for.   
– Møte med PR og Rekrutteringsgruppen der vi snakket om tiden fremover og viktigheten 
ved bruk av digitale plattfomer  
– Digital ledersamling med NSO  
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– Møte med rådsleder ØSS.   
– Utarbeidet en markedsføringsplan som legges frem på parlamentsmøtet senere.   
  
   
     
Utdanningskvalitetsansvarlig:    
  

 - Skrevet en kronikk som skal belyse problemstillingen til dagens pedagogiske 
struktur  
  - Deltatt i møte ved UKU hvor det har blitt orientert saker som på noen belyser det 
overnevnte.   
 - Det har også blitt diskutert om hvordan promotering skal bli gjort på en bedre 
måte ift. utvekslingsstudenter, plan  og budsjett for utvalget 2021, Internasjonal 
studentmobilitet, informasjons og holdningskampanjen om Universell Utforming av IKT   
 AU møte  
 Møte med NSO om UH-loven og revideringen av den  

   
Organisasjonskonsulent:    
Opplæring av fadderstyret  
Evaluering av opplæring av fadderstyret  
Deltatt på intervju av fadderstyret  
Deltatt i møter for å sette opp busjett for SpiØ, studentrådene, studieseminar, avspark og 
fadderukene 2021.   
Deltatt i møte om å sette ned arbeidsgruppe (bastert på ekspertgruppe rapport), skal sitte i 
denne som sekretær og fullverdigmedlem i kraft av jobben inn mot studentparlamentet og 
Internasjonalt kontor.   
Jobbet med ressurssider /guide for studentene på norsk og engelsk.  
Deltatt i statusmøte om korona  
Levert rådsklær osv til campus Fredrikstad.   
Skrevet attester og sendt de ut.   
  
   
Studentrådene orienterer.    
Fadderleder orienterer.    
Studentsamskipnaden orienterer.    
Høgskolerepresentanter orienterer.    
Læringsmiljøkonsulent orienterer.    
Ledelsen orienterer.    
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Arkivref: Atnf/20-21  
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Therese Brenna  og Trude Barstad Thoresen  
Saksnr: 20-21   Diskusjon  Faglig omorganisering fase 3  
    
Bakgrunn    
Faglig omorganisering fase 3 er nå iverksatt. Therese og Trude er prosjektstyrere for denne 
fasen og vil informere hva som skjer. De ønsker også innspill på hva som er viktig for 
studentene i denne fasen.  
   
Sak    
Hva er viktige for studentene i denne fasen?  
(Anbefaler at alle i studentrådet er til stede under denne delen av parlamentsmøte for å få 
god informasjon om faglig omorganisering)  
  



  SAKSPAPIRER 

7 
 

 

  

Arkivref: Atnf/21-21    
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Studentleder Marte Emilie  
Saksnr: 21-21  Diskusjon   Resolusjon -Eksamensavvikling  
    
Bakgrunn    
Det ble foreslått å skrive en resolusjon om eksamensavvikling. Denne er nå påbegynt og vi 
trenger innspill på den før den vedtas og publiseres på neste parlamentsmøte 18.03.  
  
Sak    
Les resolusjonen og kom med innspill til hva som eventuelt bør endres før den vedtas og 
publiseres.  
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Arkivref: Atnf/22-21    
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Sarah og Kristin  
Saksnr: 22-21   Orientering    Studieseminar  
    
Bakgrunn    
Studieseminaret skulle blitt avholdt den 11.februar, men med bakgrunn i pandemien vi er 
inne i, samt stengte campus er dette avlyst for dette semesteret. Dette er noe vi i Au 
beklager på det sterkeste.  
    
Sak    
Vi orienterer for bakgrunnen for avgjørelsen, samt hvordan vi planlegger for at dette kan 
gjennomføres på et senere tidspunkt.   
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Arkivref: Atnf/23-21    
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler:  Oliver  
Saksnr: 23-21   Diskusjon   Kontortid  
    
Bakgrunn    
Det er satt av 2 kontortider i måneden nå. De gjennomføres torsdager på zoom fra klokken 
15:00-16:00 og har ulike temaer. Studentrådene bør være til stede på disse for å bli mer 
synlige for studentene på sin avdeling. Det er satt opp tid og tema frem til og med 11.mars. 
Etter dette står rådene fritt til å bestemme selv ut året.  
   
    
Sak    
Hvilke temaer og datoer ønsker studentrådene at kontortidene skal ha? Det er også mulighet 
for helt uformelle kontortider med leker, quiz og annet. Her er det bare fantasien som setter 
en stopper. Datoer må settes opp fra 11.mars og ut studireåret. Ønsker at minst 1 fra hvert 
råd deltar på hver kontordag.  
  
  
  
  
  



  SAKSPAPIRER 

10 
 

 

Arkivref: Atnf/24-21    
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler:  Studentleder Marte Emilie  
Saksnr: 24-21   Orientering    Støtvig 13. og 14. mars 2021  
    
Bakgrunn    
Slik smittesituasjonen er per dags dato ser det ikke ut til at vi kan ha noe seminar 
på Støtvig den 13. og 14.mars. Vi forsøker på nytt å utsette arrangementet. Men 
tenker allikeel at vi skal prøve å få til noe sosialt som for eksempel digital spillkveld, quiz eller 
liknende lørdag 13.mars.   
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Arkivref: Atnf/25-21    
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Sarah   
Saksnr: 25-21   Vedtak    NSO- delegater  
    
Bakgrunn    
  
Norsk studentorganisasjon har hvert år et stort arrangement for alle studenter i universitet og 
høgskolesektoren, landsmøtet er årets største begivenhet, og du knytter kjennskap til andre, 
samt får et innblikk i hvordan andre instituasjonener fungerer på godt og vondt. 2021 blir 
landsmøtet avholdt digitalt, og høgskolen i Østfold har 5 delegasjonsplasser, som da får tale 
– og stemmerett.   
   
    
Sak    
Vi legger frem kandidatene som har stilt til valg, og frem til dette parlamentsmøtet forventer vi 
at dere deler dette med studentene på deres avdeling:   
https://nettskjema.no/a/183115   

  
Still gjerne dere også! Dette er en super mulighet for alle sammen.  Vi trenger så mange 
varaer vi kan også.   
  
Forslag til vedtak:   
A) Kandidatene stemmes over i nummerert rekkefølge  
  
  
  
  

https://nettskjema.no/a/183115
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Arkivref: Atnf/26-21    
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Oliver og Marte Emilie  
Saksnr: 26-21   Diskusjon   Ordstyrer for studentparlamentsmøter  
    
Bakgrunn  
Tidligere har man forsøkt at et AUmedlem var ordstyrer, at ordstyrerrollen vekslet mellom 
ulike studentrådsmedlemmer og vi har hatt fast ordstyrer. Det er ulemper og fordeler ved alle 
måtene å utføre rollen på. Det viktigste er at ordstyrer må kjenne godt 
til forretningsorden , vedtekter og helst også valgreglement. Om vi skal ha fast ordstyrer 
ønsker vi innspill på hvem som kunne hatt denne rollen. Vi må også bestemme om 
ordstyreren skal fungere kun dette semesteret eller fungere helt frem til avspark. En fast 
ordstyrer vil også få en gave ved endt funksjonsperiode. Ellers er rollen ikke honorert.  
  
   
    
Sak    
Skal SpiØ 2021 ha fast ordstyrer, vekslende ordstyrer eller skal en i AU ha denne rollen?  
Hvem skal være ordstyrer?  
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Arkivref: Atnf/2-21    
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler:  Sarah  
Saksnr: 27-21   Vedtak   Markedsføringsplan  
    
Bakgrunn    
  
Marte Emilie og Sarah har lenge jobbet med markedsføringsbygging på sosiale medier og 
har utarbeidet en strategi som inkluderer bruk av desingmanualen til Høgskolen i Østfold. Vi 
legger frem markedsføringsplanen. Vi sender ved planen som vedlegg.   
   
    
Sak    
Saken legges frem på parlamentsmøtet  
  
Forslag til vedtak:   
A) Markedsføringsplanen godkjennes  
B) Markedsføringsplanen godkjennes med endringer  
C) Markedsføringsplanen godkjennes ikke  
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Arkivref: Atnf/28-21    
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Studentleder  
Saksnr: 28-21   Orientering    Kurs fra NSO 4.mars 2021  
    
Bakgrunn    
 Torsdag 4.mars inviteres studentrådene til webinar fra NSO fra klkken 14:30-16:30. Dette er 
en kjempefin mulighet til å bli tryggere på:  

 Tale og debatteknikk  
 Argumentasjon   
 Hvordan legge frem saker muntlig og skriftlig.  
 Hersketeknikker  

Invitasjonen vil bli utvidet til alle studenter på HiØ 19.02. Vi har plass til 50 stykk.  
  
Meld dere på arrangementet her: https://nettskjema.no/a/184931  
  

https://nettskjema.no/a/184931
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Arkivref: Atnf/29-21    
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler:  Studentleder  
Saksnr: 29-21   Diskusjon   Studiestart 2021  
    
Bakgrunn    
Studiestart 2021 planlegges allerede nå. Det er to ulike prosjekter. Det ene prosjektet 
fokuserer på 2., 3., 4. og 5. års studenter. Prorektor for utdanning, 
Annette Veberg Dahl koordinerer dette. Ansvaret vil ligge på avdelingene (fakultetene).  
    
Sak    
Prorektor for utdanning ønsker innspill på:  

 Hva er viktig for denne studentgruppen å få informasjon om ved studiestart?  
 Hvordan bør/kan en studiestartsdag se ut for disse?  
 Hvordan bør avdelingene ta imot disse?  
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Arkivref: Atnf/30-21    
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Studentleder  
Saksnr:30-21  Orientering    Tjenestevei  
    
Bakgrunn    
  
På bakgrunn av samtaler med ulike ansatte har studentleder skrevet en artikkel på 
nettsidene om tjenestevei. Denne er det viktig at dere opplyser deres tillitsvalgte om. Om det 
er innspill eller forslag til endringer i artikkelen (for eksempel om tjenestevei fungerer 
annerledes på din avdeling eller om det er mangler) kan du sende dette til 
studentleder@hiof.no.  
  

https://www.hiof.no/livet-rundt-studiene/studentdemokrati/aktuelt/hvem-skal-jeg-ta-kontakt-med.html
https://www.hiof.no/livet-rundt-studiene/studentdemokrati/aktuelt/hvem-skal-jeg-ta-kontakt-med.html
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Arkivref: Atnf/31-21    
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Sarah og Oliver  
Saksnr: 31-21   Vedtak   Arbeidsplan 2021  
    
Bakgrunn    
  
Hvert år vedtas det en arbeidsplan som skal gjenspeile SPiØs satsningsområder for det 
kommende semesteret. Arbeidsplanen utarbeides av arbeidsutvalget og skal gjenspeile 
arbeidsutvalgets fokusområder. Arbeidsplanen må godkjennes av studentparlamentet.   
  
Arbeidsplanen er kort og presis, i bakgrunn i at tidligere år har den vært for massiv med mye 
saker som SpiØ forplikter seg til å jobbe med, men som man ikke har ressurser nok til å 
klare. Med en kort og presis arbeidsplan gir det SpiØ´s medlemmer mer frihet til å jobbe med 
og fokusere mer på arrangementer etc de mener passer seg.   
    
Sak    
  
Legges frem på møtet.  
  
Forslag til vedtak:   
A) Arbeidsplan blir godkjent  
B) Arbeidsplanen godkjennes med endringer  
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Arkivref: Atnf/32-21    
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler:  Kristin  
Saksnr: 32-21   Vedtak  Valgkomité  
    
Bakgrunn    
   
Punkt 9.9.2 sier følgende “På begynnelsen av kalenderåret utnevnes en valgkomité som har 
ansvar for rekrutering til styrer, råd og utvalg i samarbeid med markedsførings- 
og rekrutteringsansvarlig. Valgkomitéen skal også intervjue aktuelle kandidater og skrive 
innstilling som fremmes for SpiØ. Organisasjonskonsulent er sekretær under intervjuer.”  
    
Sak    
Vi trenger 5 kandidater til å sitte i valgkomitén, minimun 1 fra hvert råd. Komitèen skal 
utnevnes slik at de kan begynne arbeidet sitt i godtid før gjennomføring av valg.  
  
Forslag til vedtak:  
A) Kandidatene vedtas inn, og komitén er opprettet  
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Arkivref: Atnf/33-21    
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Marte Emilie  
Saksnr: 33-21   Orientering    Evaluering avspark  
    
Bakgrunn    
Evaluering av avspark legges frem for parlamentet. De som ennå ikke har svart på 
evalueringen bes gjøre dette snarest.   
  
Sak:   
  
Det orienteres om av Marte Emilie på SpiØ møtet.   
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Arkivref: Atnf/34-21    
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Kristin  
Saksnr: 34-21   Vedtak   Fadderstyrets innstilling (B Sak)  
    
Bakgrunn    
Innstillingen blir vist frem på parlamentsmøtet, på grunn av personvern og datasikkerhet er 
dette den sikreste måten.  
  
Sak    
  
Saken blir diskutert i breakoutrooms med rådsmedlemmene i rådet ditt.   
  
Forslag til vedtak:   
  
A) Kandidatene innstilles  
B) Kandidatene innstilles ikke  
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Arkivref: Atnf/35-21    
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Sarah  
Saksnr: 35 -21   Diskusjon   Læringsmiljøpris  
    
Bakgrunn    
  
Andre universiteter og høgskoler har ordningen med en læringsmiljøpris for å “hedre” de som 
gjør det lille ekstra for studentene mtp læringsmiljø og trivsel. Sarah løftet dette opp i LMU, 
og det er satt ned en liten arbeidsgruppe.   
  
Sak    
Sarah informer om tanken bak læringsmiljøprisen. Vil at studenter og ansatte skal ha like 
muligheter.  
Hvor pengene til prisen skal komme fra? Mulig samarbeid mellom LMU og SPIØ?  
Udanningskvalitetsprisen har veldig mange krav som må oppfylles, og utelukker mange 
ansatte og alle studenter som vinnere. Alle vil kunne bli sett med denne prisen  
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Arkivref: Atnf/36-21    
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Marte Emilie  
Saksnr: 36- 21   Orientering    Valgstyre og nominasjonskomité  
    
Bakgrunn    
  
Høgskolen i Østfold skal nå ansette dekaner for hvert fakultet og prorektorer, Marte Emilie 
orienterer om status for dette, og pågående prosesser.   
  
Sak    
Saken orienteres om i plenum.   
  
   
  



  SAKSPAPIRER 

23 
 

 

Arkivref: Atnf/37-21  
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Studentleder  
Saksnr: 37-21  VEDTAK    Broen studentavis  

    

    
Bakgrunn:  
  
Broen studentavis ble opprettet 3 februar 2020, og Kawser Muday er nåværende daglig 
leder. Vi i arbeidsutvalget ønsker tettere samarbeid, og dialog. Broen studentavis er en 
nettavis som er uavhengig fra Høgskolen i Østfold, og meningen bak er å informere 
studentene om hva som skjer ved Høgskolen, og for å knytte campusene sammen.   
  
Sak:    
  
Derfor ønsker vi at Broen studentavis skal ha samme muligheter til å orientere kort om status 
for dem i orienteringsrunden på starten av alle SpiØ møter.  
  
Forslag til vedtak:    
Broen studentavis blir invitert på alle studentparlamentsmøter fremover og med observatør 
og orienteringsrett.   
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Arkivref: Atnf/38-20    
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Studentleder    
Saksnr: 38-20   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  
  
  
   
  
 


