
                                      SAKSLISTE 

1 
 

Møtedato: 09.01.2022  Møtested:  Halden Aud Max 

Arkivref: Atnf/ 1-22 
Innstilling fra: Arbeidsutvalget   
Saksbehandler: Studentleder   

Saksnr: 1-22 VEDTAK   Godkjenninger   

   

Innkallingen til parlamentsmøter skal komme 9 dager før til 
vanlig. Denne bolken er for godkjenning av innkallingene, 
sakslister, oppmelde saker til eventuelt (eventuelle saker 
kommer til slutten av møtet) og godkjenning av protokoll fra 
forrige møte (Protokoll fra det forrige møtet, dette kommer med 
innkalling til parlamentsmøte).  

 

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   

   

15:30-15:35   1-22 VEDTAK   INNKALLING, SAKSLISTE OG 
PROTOKOLL   

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

15:35 – 15:40 2-22 VEDTAK   VALG AV MØTELEDER  OG 
ORDSTYRER 

15:40-15:45 3-22 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  

 

16:45-16: 4-22 VEDTAK  Møte- og aktivitetsplan våren 2022 

16:30-16:40 5-22 DISKUSJON Hjertesaker studentråd 

 6-22 DISKUSJON Opplæring Fadderstyret 

16:50-17:10 7-22 VEDTAK Prøvevotering 

17:10-17:25 8-22 ORIENTERING Evaluering av Avsparket 

  EVENTUELT 

 9-22 DISKUSJON Møteevaluering 

   

  

mailto:studentparlament@hiof.no


                                      SAKSLISTE 

3 
 

 Arkivref: Atnf/2-22 
Innstilling fra: Arbeidsutvalget   
Saksbehandler: Studentleder   

Saksnr: 2-22 VEDTAK   Valg av møteleder og ordstyrer 

   

Her legger Arbeidsutvalget frem sine forslag til møteleder og 
ordstyrer. Det er vanligvis Studentleder som er møteleder og et 
annet medlem fra AU som ordstyrer. En møteleder styrer 
møtet, introduserer saker og slutter møtet. Ordstyreren har som 
oppgave å sørge for at det er orden til diskusjonen. Dette 
gjøres ved å ha talelister, og at ordstyreren gir den enkelte 
ordet. AU, Org kons og rådsmedlemmer med stemmerett har 
også talerett.  

Om studentrådene ikke er fornøyd med valgene AU har 
kommet med, kan de velge å sette inn noen andre i disse 
rollene. 

   

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.   
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Arkivref: Atnf/3-22 
Innstilling fra: Arbeidsutvalget   
Saksbehandler: Studentleder   

Saksnr: 3-22 Orientering   ORIENTERINGER  

   

Under hvert parlamentsmøte vil de som er listet under få 
mulighet til å orientere om hva som er gjort siden forrige 
parlamentsmøte. Det er viktig at man deler informasjon med 
hverandre selv om det er positivt eller negativt. Les under 
«Studentrådene orienterer for informasjon om hva 
studentrådene burde ta med seg til parlamentsmøtene. 

A) Studentleder 

B) Arbeidsutvalget  

Nestleder:  

Velferd –og læringsmiljøansvarlig: 
 

Rekrutteringsansvarlig (Tidligere Utdanningskvalitetsansvarlig) 

C)Studentrådene orienterer.   

I orienteringen skal følgende være med:  

Hva er gjort siden sist,  

Utfordringer siden sist  

Saker fra tillitsvalgte 

Annen relevant informasjon....  

 

D) Organisasjonskonsulent:   

E) Fadderstyret orienterer.   

F) Studentsamskipnaden orienterer.  

G) Høgskolestyrerepresentantene orienterer  

H) Studentsamskipnaden orienterer.   

I) Høgskolestyret- representanter orienterer.   
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J) Broen studentavis 

J) Læringsmiljøkonsulent orienterer.   

K) Ledelsen orienterer.   
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Arkivref: Atnf/4-22 
Innstilling fra: Arbeidsutvalget   
Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 4-22 VEDTAK   Møte – og aktivitetsplan våren 2022  

 

Bakgrunn 
Ved begynnelsen av hvert semester utarbeides det en møte- og aktivitetsplan som 

fastlegger alle møtedatoer for semesterets parlamentsmøter. Denne må godkjennes av 

parlamentet.  

MERK: at ingen møter kan flyttes etter at møte- og aktivitetsplan er vedtatt.    

Sak 
Møte- og aktivitetsplan for våren 2022 må godkjennes 

Forslag til vedtak 
A.  Arbeidsutvalget foreslår å vedta møte- og aktivitetsplanen for våren 2022 som den er. 

B. Arbeidsutvalgets forslag til møte- og aktivitetsplan vedtas med endringer som har kommet 

inn under sak.  
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Arkivref: Atnf/ 5-22 
Innstilling fra: Arbeidsutvalget   
Saksbehandler: Studentleder   

Saksnr: 5-22 DISKUSJON
  

 Rådenes hjertesaker 

 

BAKGRUNN:  

Studentrådene skal ha sine hjertesaker de skal jobbe med igjennom sin periode. Disse kan 

være hva enn som er relevant for dem.  

SAK:  

Studentrådene legger frem hjertesakene de har kommet frem til på rådsmøtet de 

hadde tidligere. 
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Arkivref: Atnf/6-22 
Innstilling fra: Arbeidsutvalget   
Saksbehandler: Studentleder og organisasjonskonsulent 

Saksnr: 6-22 VEDTAK Prøvevotering 

 

DETTE ER KUN EN TULLESAK. Den er ment for å gi dere en 

mulighet til å diskutere, og få et innblikk i hvordan en diskusjon 

kan gå.    

BAKGRUNN: 

Høgskolen har gått igjennom en diskusjon om å separere campus Halden og campus 

Fredrikstad inn til sine egne høgskoler. Derfor har ledelsen til høgskolen kommet frem til å 

spørre Studentparlamentet om minimum 5 positive og 5 negative sider, og en beslutning om 

de skal gå igjennom med prosjektet eller ikke. 
  

SAK: 

Finn minimum 5 positive og 5 negative sider ved å splitte de 2 høgskolelokasjonene til sine 

egne høgskoler. 
   

Forslag til vedtak:  

A) Høgskolen splittes i 2, og vil derfor bli til Høgskolen i Halden og Høgskolen i Fredrikstad. 

B) Ingen endring skjer.  
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Arkivref: Atnf/7-22 
Innstilling fra: Arbeidsutvalget   
Saksbehandler: Rekrutteringsansvarlig og Organisasjonskonsulent 

Saksnr: 7-22 DISKUSJON
  

Opplæring Fadderstyret 

 

BAKGRUNN: 

Vi ønsker å gi studentrådene en mulighet til å påvirke opplæringen til det nye Fadderstyret.  

Program per nå er som følgende: 

Rektor sier noen ord 
Presentasjonsrunde 
Gjennomgang av årshjul og kort snakk om funksjonsbeskrivelse 
Kort om økonomi og budsjett 
GDPR og Teams 
Kort om markedsføring 
Studentleder ønsker å si noen ord  
Noe team-building og sosialt 

SAK 
Arbeidsutvalget ønsker å høre om Studentparlamentet har forslag eller innspill til hva som 

bør inngå i opplæringen som fadderstyret vil bli gitt 
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Arkivref: Atnf/8-22 
Innstilling fra: Arbeidsutvalget   
Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 8-22 Diskusjon Evaluering av avsparket 

 

Etter hvert arrangement bruker man å evaluere arrangementet 

for å få frem de positive og negative tingene ved 

arrangementet. Informasjonen vi får fra dette tas videre til neste 

år. 

BAKGRUNN:  
Avsparket nærmer seg slutt og vi ønsker deres evaluering på hva som har vært positivt og 

negativt med helgen. Dette kan tas videre til neste års avspark for forbedringsskyld. 

Det vil også bli sendt ut et evalueringsnettskjema til alle som har deltatt på avspark, som 

Arbeidsutvalget setter pris på at dere tar dere tid til å fylle ut i løpet av dagene etter avspark.  

SAK:  

Alle rådsmedlemmer inviteres til å si noe kort om hva som har vært positivt og hva som 

kunne vært bedre under avspark 
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Arkivref: Atnf/9-22 
Innstilling fra: Arbeidsutvalget   
Saksbehandler:Studentleder   

Saksnr: 9-22 Diskusjon   Møteevaluering 

 

På slutten av hvert møte vil vi gå igjennom en 

møteevaluering, her vil alle deltagerne få muligheten til å si 

sine tanker om møtet. Om man ikke har noe spesielt å 

kommentere på så er det hyggelig om man kan prøve å dra 

frem noe positivt.  

 

BAKGRUNN: 

For å evaluere møtene i Studentparlamentet ønsker SpiØ-styret at 

det gjennomføres møteevalueringen. Møteevalueringen blir holdt med 

alle møtedeltakerne til stede.     

SAK:  
Møteevalueringen gjennomføres for å forbedre gjennomføringen av fremtidige møter. 

Møtets deltakere gjøres oppmerksom på å skille sak og person. Hva var bra ved møte, 

kunne noe hvert bedre?  

 

 

 

 

 

 

 


