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Møtedato: 18.03.2021  Møtested: Digitaltmøte rom på Zoom, grunnet COVID-19  

 

Til stede med stemmerett 

Charis Schille  Studentrådsleder, avd. IT 

Vadim Kiisel Nestleder, avd. IT 

Ina Adele Fiskerstrand  Studentrådsleder, avd. LU 

Simone Anett Berg Eilertsen Nestleder, avd. LU 

Yashar Irandoust (fra sak 47-21 og ut møte)  Studentrådsleder, avd. ØSS 

Fatma Ahmad  Nestleder, avd. ØSS  

Danial Alawi (frem til sak 47-21) Programtillitsvalgtansvarlig, avd. ØSS 

Marte Bråteng  Studentrådsleder, avd. IR 

Mathilde Marie Andersen Sandli   Vara, avd.IR 

Dea Sadiku Studentrådsleder, avd. HV 

Til stede uten stemmerett 

Marte Emilie Skjennem Studentleder 

Kristin Annabella Kristiansen  Nestleder Campus Fredrikstad 

Oliver Lock  Nestleder Utdanningskvalitetsansvarlig  

Observatører: (kun de andre i panelt dokumenteres som observatører) 

Carl Morten Gjeldnes (kun under orientering)  Direktør, Høgskolen i Østfold  

Emilie Ying Ulstad (kun under orientering) Leder, Fredrikstad Studentsamfund 

Magnus Andersen Eeg (kun under orientering)  Leder, Halden Studentsamfund  

Maria Lehmann Styreleder SiØ/Høgskolestyretrepresentant 

Tommy Payne (frem til sak 47-21) Læringsmiljøkonsulenten 

Mats Louis Christensen (frem 47-21)  Fadderleder  

Sekretariat 

Elise Ager  Organisasjonskonsulent 

Ordstyrer 

Sarah Lunner Ordstyrer  
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Saksliste    

    

15:15-15:20    40-21 VEDTAK    INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL    
a. Godkjenning av innkalling    
b. Godkjenning av saksliste    
c. Godkjenning av protokoll    

15:20-15:25    41-21 VEDTAK    VALG AV MØTELEDER  OG ORDSTYRER  
15:25-16:00  42-21 ORIENTERING    ORIENTERINGER:    

a. Leder orienterer    
b. Arbeidsutvalget orienterer    
c. Studentrådene orienterer    
d. Organisasjonskonsulenten orienterer    
e. Læringsmiljøkonsulenten orienterer    
f. Studentsamskipnaden orienterer   
g. Fadderstyret orienterer   
h. Studentsamfunnene orienterer  
i. Broen studentavis orienterer   
j. Høgskolerepresentantene orienterer    
k. Ledelsen orienterer     

16:00-16:10  43-21 ORIENTERING:  Møtekultur   

16:10-16:20  PAUSE    

16:20-16:40  44-21 DISKUSJON  Studiebarometeret  

16:40-16:55  45-21 VEDTAK  Workshop fadderstyret  

16:55-17:10  46-21 VEDTAK  Fadderstyret- oppfylling  
17:10-17:25  47-21 VEDTAK  

  
SpiØ omorganisering  

17:25 – 17:35  PAUSE    
17:35-17:50  48-21 VEDTAK  Workshop- ny struktur og styringsdokumenter  
17:50-18:05  49-21 VEDTAK   Dato Parlamentsmøte i juni & Komité  

18:05-18:2  50-21 DISKUSJON  Mal for orientering  

18:25-18:35  51-21 ORIENTERING  Støtvig   
18:35 – 18:55  PAUSE    
18:55-19:15  52-21 DISKUSJON  Markedsføring SHoT  
 19:15-19:25  53-21 ORIENTERING   Taushetserklæring  
19:25-19:40  54-21 VEDTAK  SAIH- landsmøte  
19:40-19:50  55-21 VEDTAK  Resolusjon om eksamensavvikling  
 19:50-->     EVENTUELT   

--> 15min  56-21 DISKUSJON  Møtekritikk  
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40-21 INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL 

 

A. Innkalling 

Kommer ingen innspill 

Innkalling vedtas som den er.  

 

B. Saksliste 

Arbeidsutvalget melder inn tre eventuelt saker og ØSS melder inn en.  

Saksliste og tidsplan vedtas som den er med fire (4) eventueltsaker.   

 

C. Protokoll  

Godkjenning av protokoll for februar stemmes over og den vedtas uten innspill.  

 

41-21 VALG AV MØTELEDER OG ORDSTYRER  

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak stemmes over og vedtas.  

Møteleder: Marte Emilie Skjennem Ordstyrer: Sarah Lunner. 

 

42-21 ORIENTERINGER 

 

A. Studentleder:  

Legger til følgende i allerede gitte skriftlig orientering: 

Det første gjelder kamerabruk, etter allmøte den 11. mars har hun opplevd å få positive 

tilbakemeldinger fra mange studenter som nå forstår bedre både det at kamerabruken ikke er så rigid 

som det kanskje har fremstått, og at de forstår bakgrunn for bruken. Sier at hvis parlamentets 

medlemmer hører medstudenter eller andre snakke om kamerabruk så be de henvende seg til den 

tillitsvalgte i klassen sin, som da kanskje var på allmøte og fikk god informasjon, og at rådene 

diskuterer det og eventuelt tar det med AU videre, ellers anses den saken som ganske oppklart.  

 

Samhandlingsgruppe for aktiviteter og tilbud til studentene: gruppen ble opprettet før jul, og den 

4. mars fikk også HiØ og Studentsamskipnaden tilskuddspenger, og tilskuddsbrevet som legger 

føringer for tilskuddet og krav om rapportering. Universiteter og høyskoler fikk samlet ca. 150 

millioner kroner inkludert fagskolene, HiØ fikk 3.6 millioner kroner av disse. Føringene legger til 

grunn at midlene skal brukes til å lønne studenter, studentleder leser opp kort litt fra føringene. Det 

ligger i føringene at studenter skal kunne komme med forslag til tiltak, og det gjør vi gjennom 

samhandlingsgruppen. Sier videre at hvis parlamentet har konkrete innspill i tillegg til de som kom 

frem i allmøte så ta gjerne kontakt med oss, Sarah (AU) er også koblet på i samhandlingsgruppen. 

Håper at det selv med disse føringene er rom for å kunne tenke kreativt og litt utenfor «boksen», 

spesielt med tanke på de innspillene som kom inn på allmøte. Vi ønsker jo for eksempel bedre 

tilrettelegging og utbedring av allerede eksisterende tilbud, så det blir spennende å se videre hva vi 

lander på, og om de i samhandlingsgruppen kan bli hørt. Sarah (AU) skal i nytt møte med 

Samhandlingsgruppen i morgen allerede, og der skal hun presentere studentenes innspill fra allmøtet. 

Sier videre at innspill/forslag kan sendes direkte til Sarah (AU) Grunnen til at Studentleder selv ikke 

deltar i samhandsgruppe møte i morgen er at hun sitter i innstillingsutvalget for Prorektor utdanning 

og Prorektor forskning- og formidling, akkurat nå er det veldig mange spennende kandidater, og tror at 

alle kandidatene er klare for å kunne gjøre en god innsats for institusjonen og studentene. Sier at de er 

i innspurten med det arbeidet nå og er i gang med finaleintervjuer.  
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SiØ samarbeidsmøte: Hadde møte der rådslederne også deltok, der har man fått gjennom de tiltakene 

som vi egentlig foreslo og studentleder håper at rådene da har lest tildelingsbrevet og det siste brevet 

som ble lagt ut i teams.  

 

Samarbeidsavtalen: mulig revidering av den, ettersom flere av punktene av den er knyttet til 

strukturen ved Høgskolen i Østfold i dag, så vil det være en del av de punktene som ikke gjelder fra 1 

august 2021, og derfor ser vi på muligheten for å endre litt flere av de punktene som for eksempel 

stillingsressurser og om for eksempel flere studenter skal omhandles av det med fritak for 

politiskarbeid. Så dette er en prosess man er i nå.  

 

Jobber med å få til politisk debatt på andre siden av sommerferien, det er jo jobb som må gjøres nå, 

men som neste AU og neste studentleder kommer til å få nytten og gleden av sammen med dere. Tror 

det kan bli veldig bra hvis man klarer å få til det, særlig med tanke på at det er stortingsvalg i år.  

 

Helt til slutt sier studentleder at den siste nedstengingen nå ikke har vært så lett å ta innover seg og 

akkurat nå sitter studentleder i jevnlige møter med Tuva som er studentleder ved NMBU, og hun sier 

videre at ledelsen på de andre berørte utdanningsinstitusjonene jobber sammen om å prøve og sammen 

finne løsninger, men tror at Høgskoledirektøren mulig kommer til å orientere om det litt senere. Vi er 

avhengig av at våre studenter har praktiske ferdigheter før vi sender de ut i både praksis og i yrkene de 

skal ut i, så det gjør litt ekstra vondt slik det er nå, men vi skal klare det her, vi må bare alle holde 

motet oppe. Er det noen som trenger å slå av en prat så anbefaler studenter at man tar en prat med SiØ 

råd og helse eller mentalhelse sin studenttelefon den er åpen fra kl. 17:00 og utover på kveldene og er 

helt anonym.  

 

B. Arbeidsutvalget: 

 

Nestleder m/Velferd – og læringsmiljøansvar (Sarah) 

Legger til følgende i allerede gitte skriftlige orientering i sakslisten,  

Fokus på valgperioden til styrer, råd og utvalg, har sendt ut epost til alle sekretærene der de skal alle gi 

en setning om hvordan utvalget deres fungerer, og sier at hun ser at to av sekretærene er på møte nå og 

ber de om å svare på eposten som er sendt ut.  

Jobber med pågående sak på BIK (Bachelor i Kommunikasjon), frustrasjon rundt valgfag som 

forsvinner og sånt, så hun hjelper dem. Deltatt på en del møter i forbindelse med dette.  

Utenom det så jobber hun med læringsmiljøpris, og har vært i møte med prorektor om dette og den 

gruppen som jobber med det.  

Deltar også i møter i Samhandlingsgruppen.  

 

Nestleder Fredrikstad (Kristin)  

Har hatt eksamen, så har fokusert mye på den.  

Har også hatt opplæring med nestleder i Fadderstyret og har jobbet mye med «superfadder» konseptet 

så der begynner ting å komme litt på plass, og er veldig fornøyd og gleder seg til å orientere veldig om 

det etter hvert.  
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Nestleder m/utdanningskvalitetsansvar (Oliver)  

Legger til følgende i allerede gitte skriftlige orientering i sakslisten: 

Samarbeider med Sarah om saken på BIK, har jobbet for å få til et fysisk møte med rådene men nå 

med de nye restriksjonene har kommet så er det vanskelig å få til det.  

 

C. Studentrådene: 

 

IR:  

Fra IR stiller Marte Bråteng selv på møtet sammen med vara Mathilde. 

Av møter de har hatt siden sist så har de hatt rådsmøte, møte med ledelsen, det samarbeidsmøte som 

flere av dere andre var på, deltatt på allmøte + at de har hatt møte for de tillitsvalgte. Alle møtene har 

gått veldig bra, var dessverre litt dårlig oppmøte på programtilltsvalgtsmøte deres, men det jobber de 

med. I forhold til det med rådenes hjertesaker og sånn så har de fått ordnet et møte med FSS og HV 

som de skal ha neste uke.  

De har hatt sitt faste månedlige møte med ledelsen, det gikk bra. De har et nytt neste uke.  

Dialog med studenter om saker: så har det vært en sak der de jobber med å fikse noe utstyr som en 

student trenger og noen lærere. 

På markedsføringsfronten har de markedsført SHOT-undersøkelsen og lagt ut video på Instagram og 

Facebook, og planen fremover er at de skal lage en ny video i dag eller i morgen som blir lagt ut kort 

tid etter at den er ferdig.  

Rådet har fått en ny vara som er Mathilde som deltar på dagens møte også har de fått et nytt fast 

medlem av rådet Birna som er informasjonsansvarlig, og de skal snart rundt å møte alle klasser på IR 

for å rekruttere til rådet deres nå om ca. to uker.  

Rådet er opptatt av hjertesakene sine i tiden fremover nå og eventuelt saker som kommer fra 

studentene ved avdelingen.  

 

IT: 

Siden sist så har IT-rådet rekonstituert seg, nåværende leder trekker seg, Vadim blir ny leder og 

Andrea blir nestleder. 

 

ØSS:  

Informerer om at leder av rådet kommer senere inn i møte grunnet at han er med i intervju. Så Fatma 

og Danial deltar i møte. Siden sist så har de i rådet diskutert mer om hjertesakene sine, og skal nå i gå i 

gang med arbeidet rundt de.  

 

LU:  

Studentrådsleder og nestleder representerer LU i dag. De har hatt rådsmøte, avdelingsstyremøte, 

tillitsvalgtmøte. På arbeidsplanen sin har de lagt til en del spennende ting, som de gleder seg til å 

begynne å jobbe med. Etter påske skal Har lagt til masse spennende i arbeidsplanen, nå er det all inn. 

Siste fredagen i mnd skal de ha Instaquiz fast første er 26. mars. Første tirsdag i mnd skal de fremover 

ha Kahoot, og det tenker de blir veldig gøy. Vil aktivt jobbe for å «dra inn» studentene sine litt sosialt 

og da i stor grad gjennom sosiale medier, også skal de starte en podcast og det tror vi blir veldig stilt. 

De har så vidt startet litt med planleggingen av den, den blir ikke sluppet ut før neste semester. Har 

vært i dialog med ledelsen gjennom allmøte som ble holdt 11. mars, og de sakene som har blitt tatt opp 

er kommunikasjon som de har slitt med, og som de nå opplever at har blitt bedre. LU har fått 

tilbakemelding fra studenter etter allmøte på at de føler at studieleder har tatt ting videre til forelesere 



  PROTOKOLL 

6 
 

og det er jo kjempepositivt. Kjempebra allmøte, det var vellykket. Skal prøve å få inn i pensum en 

profesjonsdag om kronisk sykdom. Så kort oppsummert så har de jobbet mye med arbeidsplanen sin.  

 

HV 

Siden sist har de hatt møte med ledelsen, har hatt avdelingsstyret møte og møte med tillitsvalgte. Det 

går jo fremover med «dagligdagse problemer» så er studentene flinke til å ta det opp selv etter riktig 

tjenestevei og opplever at det blir raskt tatt tak i, har rådet fått tilbakemelding om i tillitsvalgtmøte de 

har holdt. Men nå har de to litt større saker som Studentrådsleder tror studieleder har blitt involvert i, 

hvis ikke så blir hun det innen kort tid.   

Sier videre at de har dette samarbeidet med studentråd IR, og de skal ha et møte neste uke, for å prøve 

å få til noe gøy for studentene med tanke på den nye «lock down».  

Utfordrende å rekruttere nye til rådet, dette begrunnes i at praksis tar mye av studentene ved 

avdelingen, men nå som praksistiden for mange går mot slutten så vil rådet igjen ta opp dette med 

rekruttering litt kraftigere, og se hvordan det går nærmere sommeren.  

 

D. Organisasjonskonsulenten: 

Legger til følgende i sin allerede skriftlig gitte orientering:  

Sitter i høgskolens studienettredaksjon som delvis har erstattet markedsføringsutvalget. Jeg sitter der 

fordi jeg har hovedansvaret for nettsidene til Studentparlamentet, dette arbeidet skjer alltid i tett dialog 

med enhver tid «sittende» studentleder. Får invitasjon til månedlige møter og ønsker gjerne innspill fra 

dere hvis det er ting dere ser at kunne vært bedre med parlamentsnettsider eller høgskolens nettsider 

som jeg kan ta med inn i gruppen.   

Legger til at hun bare har hørt lovord om allmøte som hun selv også deltok på 11. mars, all ære til dere 

for god gjennomføring.  

 

E. Læringsmiljøkonsulenten  

Først og fremst kudos til alle dere som holder ut på denne tiden, det er så sterkt engasjement hos 

mange tross tiden vi er inne i.  

Skryter av allmøte, det var veldig, veldig bra. Super relevant, super styrt- mye bedre enn mye av det 

HiØ har gjort av slikt tidligere. HiØ må se og lære. 

 

Det har akkurat besluttet at det i forbindelse med studiestart vil tilbys et tre dagers forkurs i 

studieteknikk, det vil holdes 2. til 4. august og det vil være åpent for alle studenter å kunne delta ikke 

bare førsteårsstudenter.  

Har hatt en workshop med Wittario. Tommy leder samhandlingsgruppen og som har blitt sagt av flere 

så har det vært flere møter siden sist. Akkurat nå er det mange avklaringer som gjøres, men det er 

ganske tydelig fra KD (Kunnskapsdepartementet) hva de 3,5 millionene høyskolen har fått tildelt skal 

brukes til, og det er til å lønne studenter og knyttet til fagligoppfølgning så får vi se om det er noe 

behov. Sier videre at det er viktig i dette arbeidet at studentene får medvirke og den 

samhandlingsgruppen mellom HiØ, SiØ og studentene skal være et slikt fora. De midlene som 

Studentsamskipnaden har fått har man allerede begynt å legge noen planer og tiltak for. 

Har ellers vært i møte med fadderstyret, sett på dette med rekruttering, insentiver og dette 

superfadderkonseptet som Kristin fra AU sier er veldig spennende og som hun har jobbet mye med.  

Ellers sitter læringsmiljøkonsulenten som en av prosjektlederne for studiestart, det er ikke så mye å 

melde der annet enn at de er i rute og har tildelt såkalte arbeidspakker, med delprosjektledere så det er 

pågang. De har også kalt inn til et informasjonsmøte, der alle som er involvert i studiestart kan snakke 
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sammen.  

 

F. Studentsamskipnaden (SiØ) 

Studentsamskipnaden har fått midler tildelt fra KD, og det samme har også høyskolen fått. Det står 

både i tildelingsbrevet til samskipnaden og HiØ at det er innvilget mye penger til å ansette studenter 

og lønne. Styreleder presiserer at HiØ sin tildeling er knyttet til det faglig, studenter skal lønnes for å 

følge opp andre studenter faglig. Mens Studentsamskipnaden har fått penger for sosiale tiltak, og lønne 

studenter for sosiale aktiviteter så det er en vesentlig forskjell på de to tildelingene. Etter at brevet fra 

KD kom har SiØ fått tre forskjellige poster, noen penger til å ansette studenter, sosiale lavterskel 

tilbud og noen penger til arbeid knyttet til psykisk helse. SiØ holdt samarbeidsmøte der flere av 

dagens parlamentsmøte deltakere var med, blant annet studentleder og studentrådsledere fra HiØ, men 

også fra Fagskolen i Viken, og lederne av samfundene.  

Legger ut link i chat til stillingsannonsene som midlene til å lønne studentene skal gå til: Vi søker 

studentkompiser - Studentsamskipnaden i Østfold (hiof.no) , ønsker gjerne at dette deles videre.  

Sier etter å ha fått spørsmål at det i utgangspunktet ca. skal ansettes 10 eller 20 av hver 

(studentkoordinatorer og studentkompiser)  

Studentleder oppmuntrer sterkt rådene til å ta styreleder sin oppfordring til å dele utlysningsteksten.  

 

G. Fadderstyret  

Fadderleder presenter seg kort for parlamentet og sier at de har fått laget grunnplanen for tenkte 

arrangement under årets fadderuke, der de er åpne for at det kan komme mindre endringer. De har 

også begynt litt med sponsorsøk, og har vært i samtale med flere forskjellige firmaer, håper å komme i 

kontakt med flere snart. I går startet de med en mer «skjult» forhåndspåmelding, ble sendt ut en epost 

fra Marte Emilie i går så det er muligheter, men de har ikke selv begynt med aktiv rekruttering av 

faddere enda. De håper å begynne med det i neste uke (Uke 12). Fadderleder informerer om at han 

kommer til å delta i møte frem til sak 47-21.   

 

H. Studentsamfunnene  

 

FSS:  

- deltatt på møte med flere Studentsamfund i Norge, de har bestemt seg for å ha 3 møter i semestret for 

å holde hverandre oppdatert   

Ser på muligheten for å mulig lage en nasjonal studentkalender, så alle kan skje hva som skjer på de 

forskjellige institusjonene. Mange studenter bor kanskje på et sted, men studerer et annet sted og da 

kan de «slenge seg» med på et studentarrangement i nærheten av der de er hvis de ønsker.  

15 april generalforsamlingsdato, innkalling blir sendt ut senest 1 april men sliter med epost.  

Har jobbet mye med Wittario og har laget 3 spill, eller publisert 3 spill som alle kan spille. Forklarer 

kort at spillet går mye ut på det samme som Pokemon GO, men i stedet for å fange pokemon skal man 

svare på spørsmål, de er alle multiple choice (flervalgspørsmål), dette er sosialt da man kan gå tur 

sammen å gjennomføre. Målet er å aktivisere studentene, få de ut. Ønsker veldig gjerne 

tilbakemeldinger på spillet. Ønsker veldig at parlamentet skal dele dette spillet videre.   

 

HSS:  

Har delt på mye av det samme som leder av FSS har. HSS sitt hovedfokus er for tiden quizer, holdes 

annen hver uke i TWICH. Ser på muligheten for å holde andre digitale arrangementer fremover. Har 

årsmøte sitt 24. mars, der nytt styre av HSS skal velges.  

https://www.siost.hiof.no/artikler/vi-s%c3%b8ker-studentkompiser
https://www.siost.hiof.no/artikler/vi-s%c3%b8ker-studentkompiser
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I.  Broen Studentavis  

Sarah AU orienterer 

Broen har hatt et møte der de har planlagt en del fremover. Sliter med engasjement blant studentene, 

studentene er lite motivert – det er lite å skrive om. Ønsker gjerne tips til saker de kan skrive om. De 

er en gjeng på 12 stykk, trenger flere med.  

 

J.  Høgskolerepresentantene:  

På siste høgskolestyremøte vedtok de felles føringer for campusutviklingsplan . Ligger fyldige 

beskrivelser av det som omhandler dette i sakspapirene til Høgskolestyret møte. Oppfordrer 

parlamentesmedlemmer til å lese og gjøre seg kjent med sakene på høgskolestyremøtene.  

I tillegg til dette har det jo vært NOKUT-tilsyn i 2020, og vi har fått brev fra den komiteen som da 

hadde det tilsynet at tilsynet skal vedtas/godkjennes av NOKUT-styret 22. april, og det som er gledelig 

for HiØ sin del er at paragrafene fra lover og forskrifter som vi blir evaluert på har den sakkyndige 

komiteen gitt en «tommel opp på» og at det er tilfredsstillende det arbeidet som er gjort og som gir 

HiØ en god indikasjon på at NOKUT-styret kommer til å godkjenne tilsynet.   

 

Til slutt ber Høgskolerepresentanten som også er Styreleder av SiØ om å få komme med en overordnet 

kommentar til dagens saksliste og det er knyttet til sak 50-21,  SiØ og styreleder gjerne tar imot en 

sånn form for mal, så man får noen faste punkter på hva man gjerne ønsker informasjon om  

 

K. Ledelsen: 

Høgskoledirektør orienter 

Ønsker ikke å gjenta mye av det som har blitt sagt, men vil utrykke at ledelsen føler at det er veldig 

trist det som har skjedd nå med ny nedstenging av campus. Skal i nytt møte med statsråden 19. mars, 

sammen med andre fra sektoren. Den siste nedstengningen oppleves som veldig sentral og brutal.  

HiØ har havnet under kategori 5A og der står det tydelig at høyskoler og universiteter må være stengt. 

Ledelsen ser problemer og særlig knyttet til dette med ferdighetstrening og de som trenger tilgang til 

lab. Pr 18. mars er Høgskolen i Østfold rammet av strengere restriksjoner enn 

utdanningsinstitusjonene i Oslo. Det har kommet sterke signaler på at dette ikke kan avvike, ledelsen 

ser på dette med stor bekymring med tanke på ferdighetstrening og arbeid i lab som utgår i nærmest 3 

uker (4 uker hvis man inkluderer påsken) Ledelsen lover å holde alle oppdatert hvis det skjer endring.  

Det arbeides også med hvordan alle eksamener skal kunne gjennomføres, da noe var tenkt å skulle 

gjennomføres på campus. 

Totalt er det pr i dag ca. 30 stillinger ute i forbindelse med faglig omorganisering, disse skal være på 

plass for å ta alle godt imot i august.  

 

Studentleder legger til på slutten at det har vært tydelig i mediabildet, blant annet i Khrono, at både 

ledelsen ved HiØ og ved andre utdanningsinstitusjoner særlig i Oslo og Viken står på samme side som 

studentene i dette med fortvilelsen rundt den nye nedstengingen.  

 

43-21 Møtekultur 

Saksbehandler innleder og orienterer parlamentet.  

 

44-21 Studiebarometeret  

Kvalitetsrådgiver Hedvig Bergem orienterer parlamentet med Power Point (ligger i teams).  
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Informerer om at parlamentet må bare ta kontakt med henne hvis de ønsker konkrete tall bare ta 

kontakt med henne.  

Det var lavere svarprosent denne gangen enn tidligere år.  

Presenterer kort noe på slutten om resultatene på institusjonsnivå. Denne gangen var det også noen 

spørsmål knyttet til Korona   

Oppfordrer studentrådene og medlemmer med avdelingsstyrene til å ta opp dette med fagmiljøene ved 

sin avdeling.  

 

Hun avslutter med å svare på spørsmål  

 

Høgskolen i Østfold gjør kanskje ikke nok i dag i forhold til karriereveiledning/karriereferdigheter, går 

det frem av undersøkelsen- hadde man gjort dette mer underveis gjennom studiet så kunne man mulig 

ha hindret frafall.  

 

Man ser at de gjør større grep i forhold til resultatene.  – finnes et karrieresenter i Østfold som man 

kanskje kunne jobbet   

 

Innspill: Utfordring med digitale medier, 14-16 fulført bachelor årskull 2016. Forslag om korte filmer 

som presenterer hvilke krav og forventinger som stilles til studentene som skal gjennomføre, slik at de 

får hjelp til å forstå hva de også er forpliktet til å måtte gjøre for å oppnå graden.  

 

Arbeidsrelevansmeldingen, den i sammenheng med studiebarometeret, kvalitetsrådgiver må komme 

tilbake til det.  

 

Studieledere og dekaner har fått tilsendt resultater og det er mange grep som eventuelt må tas på 

studienivå. Kvalitetsrådgiver oppfordrer studentrådene til å ta opp undersøkelsen og resultatene. 

Utfordre faglige ledere til å gjøre noe mer med resultatene  

 

Underviserundersøkelsen, gjøres i 2021. Den har blitt brukt tidligere. Undervisere får mange av de 

samme spørsmålene som studentene får, og svarene der avviker. Studentene opplever at kvaliteten 

ikke er god, mens underviserne mener det motsatte i enkelte tilfeller.  

 

45-21 Workshop Fadderstyret 

Saksbehandler innleder saken kort og sier at det må settes opp minst to timer til en slik workshop  

Det diskuteres og man går til avstemming på de forslagene som har kommet inn i et nettskjema, som 

studentleder har fortløpende lagt alle forslag inn i.  

 

Følgende forslag stemmes over:  

22.02 mandag klokken 16:00 

Hvilken som helst fredag mellom 14:30-17:30 

26.03 (Tid ikke viktig) (Påske) 

30. mars (Påske) 

2.april (første dag tilbake etter påske) 

Etter klokken 16:00 når som helst, bare ikke fredag. 
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Studentleder deler skjerm med parlamentet for å vise resultatet. Parlamentet vedtar å gjennomføre 

Workshop Etter klokken 16:00 når som helst, bare ikke fredag. 

 

Det diskuteres videre og man kommer frem til at man tar poll og videre diskusjon på Facebook, men at 

workshop legges etter påske for å sikre blant annet deltakelse fra alle råd.  

 

46-21 Fadderstyret – oppfølging 

Saksbehandler innleder saken og sier at det fortsatt mangler medlemmer i Fadderstyret og utfordringen 

med rekrutteringsprosess til styret samtidig som det nå skal rekrutteres til styrer, råd og utvalg. Det vil 

kunne lette arbeidet for alle hvis fadderstyret kan få mandat til dette selv.  

 

LU: støtter at fadderstyret skal få kunne gjøre dette selv. 

ØSS: sier seg enig med LU.  

IR: hadde et par bekymringer, dette særlig knyttet til intervju og ønsket at en fra AU gjerne skulle 

delta før det endelig ble endelig besluttet om noen får bli med i fadderstyret eller.   

LU: Leder av LU sier at når hun satt i fadderstyret selv så gjorde de dette med to av vervene i styret, 

dette i tett dialog med Elise (Org.kons) 

 

Saksbehandler sier at fadderstyret vil bli gitt nødvendig råd og opplæring i forkant av en 

intervjuprosess.  

 

HV: Leder synes styret skal få velge helt selv uten noe større prosess, de får jo hjelp fra Tommy 

(Læringsmiljøkonsulent) og Elise (Org.kons).  

 

Fadderleder: Sier at dette hadde vært positivt for dem, da tiden går fort og det er lenge mellom hvert 

parlamentsmøte.  

 

Parlamentet går til avstemming i nettskjema, Studentleder deler skjerm med parlamentet for å vise 

resultatet av avstemmingen og det går frem arbeidsutvalgets forslag til vedtas uten endringer. 

Fadderstyret får fra 18. mars, mandat til å rekruttere inn medlemmer til styret selv.    

 

47-21 SPiØ Omorganisering – Yashar kom inn i møte (ØSS)  

Studentleder innleder saken og presenterer ved hjelp av Power Point, presentasjonen lå vedlagt i 

innkalling.  

 

ØSS: Positiv til modell 2, ser ikke behov for to programtillitsvalgtansvarlig, men positiv til at 

instituttene får en hovedtillitsvalgt pr institutt. Ønsker ikke at det skal være så mange i et råd. 

 

Studentleder oppklarer at hovedtillitsvalgt ikke vil være en del av rådet og ikke få den samme 

opplæringen som de/ den programtillitsvalgte får gjennom sitt verv i fakultetsrådet.  

 

IR: veldig for modell 2, vil at alle råd skal ha like mange roller 

 

Parlamentet går til avstemming, i nettskjema. Studentleder deler skjerm med parlamentet for å vise 

resultatet.  
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Parlamentet vedtar modell 2 med eventuelle endringer, i vedtaket går det også frem at det vil i 

etterkant bli en workshop hvor vi (parlamentet) kan komme med innspill og planlegge mer hvilke 

roller som skal ligge i rådet.    

 

48-21 Workshop – ny struktur og styringsdokumenter 

Studentleder innleder saken og sier at blant annet faglig omorganisering gir behov for å gjøre endring.  

 

IR: Ønsker at det skal deles opp, men at styringsdokumenter skal åpnes.  

 

Ordstyrer oppfordrer alle råd til å si noe her, siden saken er så viktig.  

 

LU: Ja 

ØSS: Ja  

HV: sier seg enig med de andre.  

48-21 A, får mulighet til å velge hvilke dokumenter som skal vedtas. Det stemmes i nettskjema 

 

Studentleder deler skjem med parlamentet for å vise resultatet av avstemmingen. Det blir bestemt at 

datoer for workshop og videre arbeid vil diskuteres med poll på Facebook.  

 

A) Alle vedtektene og andre styringsdokumenter vedtas at åpnes for revidering.  

 

Videre stemmes det over følgende forslag til vedtak. 

 

B) Arbeidsutvalget fungerer som vedtektskomité - vedtas 

C) Studentrådene og arbeidsutvalget gjennomfører X (antall) workshopper. XX.XX.2021(dato) 

klokken xx:xx til klokken xx:xx og ….  

D) Frist for innspill utenom workshop er XX.XX.2021 (dato) 

Hvis A ikke blir vedtatt faller vedtak B og C 

 

(Lagt til av studentleder etter møtets slutt, 25.03.2021. Frist for innspill utenom workshop må senest 

være 10.mai 2021 dersom forslagene skal kunne tas med i innkallingen og sakdokumentene til 

studentparlamentsmøtet den 20.mai.2021. AU har sitt møte 11.mai og må kunne implementere 

innsendte forslag i de aktuelle styringsdokumentene senest denne dagen.) 

 

49-21 Dato for parlamentsmøte i juni og komité 

Saksbehandler innleder saken, og sier at parlamentsmøte blir 3 juni (torsdag) og at sommeravslutning 

blir 12 juni (lørdag) så det ikke krasjer med eksamen for noen.  

 

LU: informerer om at Elise Glad Lien melder seg til komiteen.  

 

Ordstyrer oppmuntrer alle råd til å si noe. 

IR: melder om at de ikke har kapasitet til å stille dette nå.  

ØSS: Har ingen som pr nå kan stille.  

HV: skal sjekke opp om noen kan.  
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ØSS: Fatma melder seg til komiteen.  

Kristin fra AU melder seg også, gitt at mye av arbeidet gjøres i mai.  

 

Parlamentet går til avstemming i nettskjema, der studentleder fortløpende har lagt inn de som har 

meldt seg. Studentleder deler skjem med parlamentet når alle har fått stemt.  

 

Studentparlamentet vedtar følgende personer som deltakere i komitéen for årets sommeravslutning: 

Elise Glad Lien (LU), Fatma Ahmad (ØSS) og Marte Emilie Skjennem (AU) Kristin Kristiansen 

(AU).  

 

50-21 Mal for orientering  

Saksbehandler innleder saken, og går gjennom forslag til mal for orientering som var vedlegg 2 til 

sakslisten.  

 

LU: Har ikke noe å legge til i malen, men håper det kan være greit at de ved behov ikke følger den 

slavisk  

ØSS: Malen er fin, men er usikre på om alle punktene er nødvendige 

IR: er todelt, leder synes den er et veldig fint utgangspunkt, men selve rådet ville gjerne fjerne noen av 

punktene, nevner punkt om markedsføring og om hva er rådet opptatt av i den perioden.  

 

Studentleder og HiØ rapporterer til KD, disse orienteringene er med å legge et grunnlag for dialog 

mellom studentråd og AU, nyttig også i forhold til rapportene rådet skal utarbeide. 

(Lagt til av studentleder etter møtets slutt, 25.03.2021. Det er også blitt utarbeidet maler for 

orientering eksterne i tråd med innspill under orienteringene).   

 

51-21 Støtvig 

Saksbehandler orienterer kort om begrunnelse for at opphold på Støtvig er flyttet til januar 2022 og at 

Avspark 2022 vil holdes der. Flyttingen av opphold begrunnes med Koronasituasjonen og behovet for 

forutsigbarhet.  

 

52-21 Markedsføring SHOT 

Saksbehandler innleder saken kort og informerer om nasjonale insentiver og at SPiØ nå har lokale 

insentiver. 8 gavekort á 500,-. 

 

IR: lage videoer, lage innlegg på Facebook og Instagram, markedsføre det ovenfor de tillitsvalgte.  

LU: opplever at de markedsfører det godt, sprer det videre til de tillitsvalgte. De har også laget en film 

som Studentleder har delt.  

ØSS: lede med eksempel alle i rådet har tatt den og svarte med engang. De har hatt møte med de 

tillitsvalgte der dette var sak, og har bedt de dele dette videre.  

 

Studentleder informerer om hva hun har gjort, meldt fra om dette i fagligleder møte og bedt dekan og 

studieledere sette av tid til at undersøkelsen kan tas. Undersøkelsen sendes kun ut til de som har lån 

gjennom lånekassen automatisk, ber derfor om at link til undersøkelsen deles til alle.  

ØSS: sier at undersøkelsen ligger på Canvas. 

Studentleder sier at mulig ikke alle får det opp i Canvas, men ber alle be ledelsen ved sin avdeling om 

å sørge for å dele informasjon om dette til studentene på Canvas.    
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53-21 Taushetserklæring  

Saksbehandler orienterer kort om saken om informerer om punkt 4.4.9 i vedtakene som omhandler 

dette med taushetsplikt, og oppfordrer alle til å gå inn å fylle inn taushetserklæring, pr 18. mars er det 

9 stykker som har «signert» på denne.  

Studentleder legger til at alle har taushetsplikt uavhengig av om de har signert eller ikke, men at alle 

må gå inn og få «signert».   

 

54-21 SAIH-landsmøte  

Saksbehandler orienterer kort, og informerer om at én har stilt.  

 

Parlamentet velger å gå til avstemming, det stemmes i nettskjema. Studentleder deler skjerm med 

parlamentet så de får se resultatet: Vadim Kiisel blir stemt inn som SPiØ sin delegat på SAIH’s sitt 

landsmøte. 

 

55-21 Resolusjon om eksamenasvvikling 

Det kommer ingen innspill til endringer og parlamentet går til avstemming.  

 

Parlamentet går til avstemming i nettskjema, studentleder deler skjem for å vise studentparlamentet 

resultatet.  

Arbeidsutvalget forslag til vedtak stemmes over og vedtas.  

 

Eventuelt:  

Sak fra ØSS:  

Utfordringer med å vite at informasjon som gis på tillitsvalgts møter faktisk når studentene og om 

tillitsvalgte sprer informasjon slik de blir bedt om. Hvordan kan man kvalitet sikre dette og om 

informasjonen som de tillitsvalgte blitt gitt når ut til utvekslingsstudentene våre.  

 

IT: foreslår at man på tillitsvalgtmøter kan spørre tillitsvalgte om fremgang i saker.  

Kristin (AU) sier at hun opplever å få lite eller ingen informasjon fra sin tillitsvalgt og sier at det 

kunne være en idé å be de tillitsvalgte dele referatene fra disse møtene (Studentparlamentsmøter) med 

klassene sine.  

IR: sliter med oppmøte var 7 stk. tilstede sist tillitsvalgtmøte, får tilbakemeldinger fra studenter på IR 

at de ikke opplever å få informasjon.  

Sarah (AU) be de programtillitsvalgte orientere kort på programtillitsvalgtmøter.  

Studentleder: sier at det på allmøte kom innspill om å gi bedre opplæring til de tillitsvalgte i Excel og 

epost osv. kommer til å spille inn dette i samhandlingsgruppen for å se om det er noe midler man kan 

avsette til dette.  

ØSS: Utfordringer med at folk ofte kan bli valgt inn som tillitsvalgt som ikke egentlig verken ønsker å 

være det eller som har forstått ansvaret som ligger i den rollen.  

 

Studentleder: Mulighet for nytt allmøte der tema mulig kunne vært Kommunikasjonsflyt mellom 

studentrådene og de tillitsvalgte.  

Dette stiller parlamentet seg positive til ved at det nikkes.  
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To eventueltsaker fra AU:  

Den ene opprinnelige innmeldte eventueltsaken strykes da den den ble behandlet i sak 55-21. 

  

1) valgkomiteen, skulle gjerne hatt en eller to til inn i valgkomiteen, pr nå er det 8 stk. som har stilt til 

et verv i styre, råd eller utvalg.   

Ingen melder seg under saken, men får beskjed om at de kan melde seg til leder av valgkomiteen som 

er Ina (Studentrådsleder LU).  

 

2) AU planlegger en digital kveld for parlamentet, som er sosial, bare det å skravle uten en agenda der 

parlamentet spanderer noe bevertning. Her vil det settes av en time til at man snakker om hjertesaker, 

for så å gå over å spille noe spill sammen på nett og/eller bare snakke sammen.  

AU tenker en fredag eller lørdag.  

 

IR informerer om at de fleste i rådet jobber lørdager og derfor greit å kunne ha det på en fredag.  

 

Studentleder sier også at det er snakk om at det skal kjøres en quiz.   

ØSS melder om at alle i rådet der er ledig 26 mars.  

Kommer innspill om at den datoen inngår for mange i påskeferie.   

 

Sarah sier at det kan bli publisert en meningsmåling på Facebook for valg av dato for sosial 

digitalkveld.   

 

56-21 Møtekritikk  

HV: Like bra som det pleier, men tungt at sakene varer så lenge. Holdt seg greit til tid.  

IT: Greit møte.  

ØSS: Leder sier at det har vært veldig bra. 

LU: leder synes at det har vært et møte som har vært radig, relevante saker og nødvendig.  

IR: Bra møte, det gikk raskere enn sist. Bedre orientering på starten nå, mer nyttig for alle å høre litt 

mer detaljer fra de andre rådene.  

 

AU sine tilbakemeldinger:  

Fint møte, det har gått veldig radig.  

Det har vært effektivt. 

Bra møte, skryter av rådene. Skal bli strenger på tid.  

Gode orienteringer fra alle, gode og nødvendige pauser.  

 

Studentleder informerer om at hun takker alle for jobben de gjør, og at alle holder motivasjonen oppe- 

og at man snart kan få til noe informerer om at hun har fått seg jobb fra august og stiller ikke videre. 

Paralamentsmøtene gir masse motivasjon. 

 

  


