
SAKSPAPIRER

 

 
 
Møtedato:  05.06.2020 Møtested: Zoom 

Arkivref: Atnf/51-20 
Innstilling fra: Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 51-20 VEDTAK GODKJENNINGER 

 

a. Godkjenning av innkalling 
 
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 

MERKNAD: Tiden kan avvikes noe ettersom møtet gjennomføres digitalt. Forvent at 
møtetiden kan variere.  
 

14:15 14:20 51-20 VEDTAK INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL 
a. Godkjenning av innkalling 
b. Godkjenning av saksliste 
c. Godkjenning av protokoll 

14:20 - 14:25 52-20 VEDTAK VALG AV MØTELEDER OG ORDSTYRER 

14:25 - 14:45 53-20 ORIENTERING ORIENTERINGER:  
a. Leder orienterer 
b. Arbeidsutvalget orienterer 
c. Organisasjonskonsulenten orienterer 
d. Studentrådene orienterer 

     e. Fadderleder orienterer 
g. Studentsamskipnaden orienterer 
h. Høgskolestyrerepresentantene orienterer 
i.  Studentsamfunnene orienterer 
j.  Andre studentorganisasjoner 
k. Læringsmiljøkonsulenten orienterer 
l.  Ledelsen orienterer 

14:45 - 15:00 54-20 ORIENTERING Fadderukene 2020 Status 

15:00 - 15:20 55-20 ORIENTERING Arbeidsutvalgets Årsrapport  

15:20 - 15:50 56-20 ORIENTERING Studentrådene Halvårsrapport  

  Eventuelt 

15:50 -  56 -20 DISKUSJON Møtekritikk  
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Arkivref: Atnf/51-20 
Innstilling fra: Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 51-20 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: 
Arbeidsutvalget foreslår Preben Reinaas Rotlid som møteleder og Ingrid Elise Krogh Dahl som 
ordstyrer.  
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Arkivref: Atnf /52-20 
Innstilling fra: Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 52-20 ORIENTERING ORIENTERINGER 

 
 
Sak 

a. Leder orienterer 

- Signert valgprotokoll. 

- Vært i møte med leder av valgstyre, organisasjonskonsulent og nestleder. 

- Vært i møte med nestleder, organisasjonskonsulent og leder av seksjon for 

studenttjenester rundt overlapp og opplæring av nytt arbeidsutvalg. 

- Spilt inn video til digital avslutningssermoni. 

- Sendt inn høringssvar på “valgt eller ansatt rektor”. 

- Vært i dialog med Fredrikstad kommune rundt utvalget som skal settes ned. Her 

vil det komme mer informasjon i løpet av juni. 

- Hatt dialogmøte med direktørene. 

- Arbeidet med årsrapport for studieåret 2019/2020. 

- Signert ny samarbeidsavtale med Høgskolen i Østfold. 

- Deltatt på statusmøter med fadderstyret. 

- Vært på møte i Halden kommune rundt konseptet “Kunnskap i sentrum”. 

- Jobbet med overlapp og opplæring for nytt arbeidsutvalg. 

 

b. Arbeidsutvalget orienterer 

b1. Nestleder 

- Jobbet med overlapp 

- Planlagt litt gøy for sommeravslutning 

- Arbeidsmøter med medlemmer av fadderstyret 

- Helårsrapport for 2019/2020.  

 
b2.Utdanningskvalitetsansvarlig 

- Planlagt overlapp 
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- Planlagt sommeravslutning 
- Laget årsrapport 2019/2020 
- Bistått HV rådet vedrørende rekonstituering 

 
b3. Læringsmiljøansvarlig 

- Har deltatt på AU møte 
- Har deltatt på møte med læringsmiljøkonsulent og nestleder i LMU 
- Hatt LMU møte 
- Skrevet årsrapport 

 
 
c. Organisasjonskonsulenten orienterer  
- Deltatt på AU-møte 
- Dialogmøte med direktørene sammen med Studentleder 
- Deltatt på to statusmøter med fadderstyret.  
- jobber med planlegging av ROS-analyse for fadderukene, skal gjennomføres med fadderstyret 
4 juni.  
- Deltatt på møte om opplæring/overlapp 
- Deltatt på møte om smittevern i forhold til fadderukene.  
 
d. Studentrådene orienterer  
e. Fadderleder orienterer 
f. Studentsamskipnaden orienterer 
g. Høgskolestyrerepresentantene orienterer 
h. Studentsamfunnene orienterer 
i.  Andre Studentorganisasjoner  
J. Læringsmiljøkonsulenten orienterer 
K. Ledelsen orienterer 
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Arkivref: Atnf/53-20 
Innstilling fra:   
Saksbehandler: Nestleder i AU og Fadderleder 

Saksnr: 53-20 ORIENTERING Fadderukene 2020 Status 

 
Bakgrunn 
Med tanke på smittevern og råd fra myndighetene, vil det være digital studiestart til høsten. 
Fadderstyret sine arrangementer har blitt justert og det har vært statusmøter hvor mulige 
løsninger har blitt diskutert. 
 
Sak 
Fadderleder skal presentere det nye fadderprogrammet med en plan på hvordan 
fadderarrangementer vil være både inkluderende og samtidig forbeholdt råd fra 
Folkehelseinstituttet.  
 
Se linken her for mer informasjon:  
https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/advice-and-information-to-other-sectors
-and-occupational-groups/arrangementer-og-samlinger/  
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Arkivref: Atnf/54-20 
Innstilling fra:   
Saksbehandler: Arbeidsutvalget 

Saksnr: 54-20 ORIENTERING Arbeidsutvalgets årsrapport 

 
Bakgrunn 
Arbeidsutvalget skal i slutten av hvert studieår utarbeide en årsrapport som skal legges frem for 
Studentparlamentet 
 
Sak 
Arbeidsutvalget presenterer sin årsrapport. 
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Arkivref: Atnf/55-20 
Innstilling fra:   
Saksbehandler: Studentrådene 

Saksnr: 55-20 ORIENTERING Studentrådenes halvårsrapport 

 
Bakgrunn 
Studentrådene skal hvert semester utarbeide halvårsrapporter som skal legges frem for 
Studentparlamentet. 
 
Sak 
Studentrådet skal sammen skrive en halvårsrapport over hva som er gjort dette semesteret. 
Tenk gjerne over hva dere selv ville likt å lest i en halvårsrapport før dere kom inn i studentråd. 
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EVENTUELT 
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Arkivref: Atnf/56 -20 
Innstilling fra: Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 56 -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.  
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