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Møtedato: 19.11.2020 Møtested: Digitalt, rom zoom:  
    

Arkivref: Atnf/130-20    
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Studentleder    
Saksnr: 130-20    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    130-20 VEDTAK    INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL    
a. Godkjenning av innkalling    
b. Godkjenning av saksliste    
c. Godkjenning av protokoll    

15:20-15:25    131-20 VEDTAK    VALG AV MØTELEDER OG ORDSTYRER   
15:25-15:35    132-

20 ORIENTERING    
ORIENTERINGER:    

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

15:35 – 15:40  133-20 ORIENTERING   Omrokkering av arbeidsoppgaver AU  
15:40- 16:10   134-20 DISKUSJON  Evaluering av arbeidsutvalget og org.kons  
16.10-16.20  PAUSE    
16:20-16:30   135-20 DISKUSJON  Arbeidsplan 2020  
16:30 – 16:40    136-20 DISKUSJON  Profileringartikler i sosiale sammenheng  
16:40– 16:50    137-20 DISKUSJON    Evaluering gjennomføring studentvalg  
16:50 – 17:05    138-20 VEDTAK  Innstilling fadderstyre 2021  
17:05 – 17:15    139-20 DISKUSJON  Godtgjørelse fadderstyret  
17:15-17:25  PAUSE    
17:25 – 17:35    140-20 DISKUSJON    Eksamenavvikling 2021  
17:35 – 17:40    141-

20 ORIENTERING   
SiØ-samarbeid  

17:40 – 17:50    142-20 VEDTAK    Samarbeidsplattform studentorganer  
17:50 – 18:05   143-20 ORIENTERING  Discord-server  
18:05-18:10  PAUSE    
 18:10– 18:15   144-20 VEDTAK  Kontaktperson mandat  
 18:15– 18:30   145-20 DISKUSJON  Ny modell studentparlamentet  
18: 30– 18:50   146-20 VEDTAK   Fadderrapport  
18:50 – 18:55    147-20 ORIENTERING   Ny kode på dørene  
18:55 – 19:05   148-20 DISKUSJON   Årets kåring  
19:05-19:25   EVENTUELT    
19:25 – 19:30   149-20 DISKUSJON   Møtekritikk  
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Arkivref: Atnf/101-20    
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Studentleder    
Saksnr: 101-20   VEDTAK    Valg av møteleder og ordstyrer - 5 min  
    

    
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 Ingrid Elise Dahl som 
ordstyrer.    
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Arkivref: Atnf/132-20    
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Studentleder    
Saksnr: 132-20   Orientering    ORIENTERINGER  -10 min  
    

Marte Emilie:    
 Jobbet med rekruttering til studentvalg  
 Satt opp studentvalget med org.kons og IT-drift  
 Innledende møte med Tommy om fadderukene 2021  
 Formøter med både delegasjonen og NSO til NSOs landsmøte 10  
 Deltatt på landsmøte 10  
 Samarbeidsmøte med HSS og samfunnsviterne om valgvake  
 Planlagt, gjennomført, skrevet risikovurdering m.m til valgvake  
 Innhentet nytt AU-medlem sammen med resterende i AU   
 Møter med innstillingsutvalget  
 Faglig ledermøte  
 Opptelling av studentvalg og kontaktet alle nye rådsmedlemmer  
 Møte om GDPR og personvern i studentparlamentet med Martin  
 Møte med nye AU/ teambuilding  
 Planlagt avspark  
 Medarbeidersamtaler med IT-rådet  
 Statusmøter med koronateamet  
 Møte med studiedirektør om kvalitetsarbeid  
 Kontaktmøte med SiØ  
 NSO samling 13.november  
 Møte om OLA-modellen og ny mentorordning  
 Samarbeidsmøter med Org.kons  
 Møter med arbeidsgruppe faglig omorganisering  

Oliver:    
 Introduksjon  
 Hva jeg skal jobbe med, hva jeg vil jobbe med  

   
Sarah:    
  

 Jobbet med markedsføringsmateriell ift valg 2020.   
 Møte i kompetansegruppen ift Campusutvikling  
 Metodestudiet “gåtur” for å kartlegge areal bruk i Halden inne og ute.  
 Startet med Medarbeidersamtaler   
 Deltatt på formøter ift valgvake og deltatt på valgvake i samarbeid med Hss og 
Samfunnsviterne  
 Arbeidsgruppe møte ift studieseminar 2021 med Kristin, Dea og Ina  
 Avklarinngsmøte/planlegging av digital kampanje om universell utforming av digitale 
læringsplattformer  
 Planleggingsmøte for LmU møte med Tommy Payne og Margrethe Karijord  
 Møte med nye AU.  
 Deltatt på planleggingsmøte ift avspark  
 Deltatt på samarbeidsmøte med SiØ.   
 Kontortid  
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Kristin:    

 Fadderstyreintervjuer  
 Skrevet innstilling til fadderstyre  
 Avtalt møte med Tommy for planlegging av opplæring fadderstyre  
 Kontortid  
 Deltatt på valgvake  
 Startet med medarbeidersamtaler  
 Startet planlegging av studieseminaret  
 Vært med å planlegge avspark  
 Stilte som styremedlem i SiØ, på samarbeidsmøte med SiØ  
 Deltatt på møte om GDPR med studentleder og studentombud  
 Immatrikulering av nytt AU-medlem   

   
Organisasjonskonsulent:    
Jobbet med det tekniske av studentvalg både oppsett av det og opptelling  
Deltatt på fadderstyret intervjuer  
Skal begynne planlegging av opplæring av fadderstyret sammen med Tommy og Kristin 4 
desember.  
Deltatt på møte der vi skal i gang med prosjekt om GDPR sammen med Studentombud, 
seksjonssjef for studenttjenester og Studentleder.  
Planlegging av avspark  
Jobber sammen med Org.kons på NTNu for å få til en digital samling for org.konser   
    
   
Studentrådene orienterer.    
Fadderleder orienterer.    
Studentsamskipnaden orienterer.    
Høgskolerepresentanter orienterer.    
Læringsmiljøkonsulent orienterer.    
Ledelsen orienterer.    
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Arkivref: Atnf/133-20    
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Velferd- og læringsmiljø og utdanningskvalitetsansvarlig   
Saksnr: 133-20   Orientering   Omrokkering av arbeidsoppgaver AU -5 min  
    
Bakgrunn    
6.11 fikk vi nytt medlem i AU. AU har omrokert noe på rollene i forhold til 
funksjonsbeskrivelsen og også gått litt vekk fra “navnene”. Se vedlegg 1- omrokkering av 
arbeidsoppgaver AU  
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Arkivref: Atnf/134-20    
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Synne Graven Sneltorp  
Saksnr: 134-20   Diskusjon   Evaluering av studentparlamentet (B-sak) -30 min  
    
Bakgrunn    
Det er vanlig at studentrådene gjør en evaluering av arbeidsutvalget og org.kons sitt arbeid. 
Dette er tidligere gjort på evalueringsskjema. Men AU mener at rådene kan ha behov for å 
løfte utfordringer og diskutere fritt uten at arbeidsutvalget og org.kons er til stede for å få 
belyst saken fra flere sider. AU og org.kons ønsker dermed å forlate rommet og gi fritt ord til 
studentrådene. Det er ønskelig at det utformes et dokument som kan tas med i årsrapporten 
til SpiØ(Studentparlamentet) i etterkant av saken. Ordstyrer blir i rommet mens AU 
og org.kons forlater.  
   
Sak    
Hva fungerer mellom AU og studentrådene? Hva fungerer ikke? Føler studentrådene seg 
hørt? Hvordan tas saker videre? Får studentrådene den hjelpen de trenger? Har man fått 
nok opplæring?   
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Arkivref: Atnf/135-20    
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Studentleder   
Saksnr: 135-20   DISKUSJON  Arbeidsplan 2020 - 10 min (se vedlegg 2)  
    
Bakgrunn    
Arbeidsplanen som vedtas på første studentparlamentsmøte i januar skal gjennomgås. AU 
mener den er stor og detaljstyrt og ønsker å gå over til en mer generell plan, alá NSO sin 
handlingsplan. Det er mange av oppgavene som per dags dato blir hengende i løse luften 
ettersom den er så omfattende. Det er allikevel ønskelig at studentrådene sammen med 
Arbeidsutvalget går gjennom arbeidsplanen og ser hva som er gjort og hva som eventuelt 
ikke er gjort og hvorfor, slik at vi kan få punktene inn i årsrapporten.  
  
Sak    
Arbeidsplanen for 2020 gås gjennom. Se vedlegg 2- arbeidsplan. Gå gjennom punktene i 
planen og se hva rådet har jobbet med dette året.  
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Arkivref: Atnf/136-20    
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Studentleder  
Saksnr: 136-20   Diskusjon   Profileringsartikler i sosial sammenheng -10 min  
    
Bakgrunn    
Det er kommet signaler fra andre studenter som mener at studenter med tillitsverv kanskje 
ikke tar rollene sine så høytidelig som de burde. Arbeidsutvalget mener at man bør skille på 
privatperson og på personen når den er i rollen sin. Med det menes at man står fritt til å gjøre 
som man vil på fritiden, men at man kanskje må oppføre seg på et annet vis mens man er i 
rollen. Det er viktig at vi diskuterer denne saken da vi også må kunne stå samlet og svare 
studentene som har meninger om dette på en god måte. Det er tidligere blitt sagt at man ikke 
skal bruke profileringsklær når man f.eks. er på fest og at man er bevisst på når man bruker 
klærne, dette står arbeidsutvalget ved fortsatt. Men vi ønsker en diskusjon på.  
  
Sak  
Studentparlamentet diskuterer hva som ligger i det å være en tillitsvalgt person og hvordan 
man bruker profileringsartikler.  
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Arkivref: Atnf/137-20    
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Studentleder   
Saksnr: 137-20   Diskusjon  Evaluering gjennomføring studentvalg -10 min  

   
    
Bakgrunn    
Studentvalget ble gjennomført med rekruttering til studentrådene frem til 23.oktober. Valget 
startet mandag 26.oktober. I forkant, den 6.oktober ble det gjennomført en workshop. 
Oppslutningen havnet til slutt på 8,31 %.  
IT- 16,94% oppslutning  
IR- 10,94% oppslutning  
LU- 6,91% oppslutning  
ØSS- 6,73% oppslutning  
HV- 6,4 % oppslutning  
  
Sak  
Hvordan fungerte studentvalget i år? Hva ble fulgt opp, hva ble ikke fulgt opp? Hvordan 
kunne det vært bedre? Hvilke utfordringer traff man på?   
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Arkivref: Atnf/138-20    
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Utdanningskvalitetsansvarlig  

Saksnr: 138-20   Vedtak   Fadderstyret 2021 innstilling  -15 min  
   

    
Bakgrunn    
Det er satt ned en valgkomite til fadderstyret 2021.  
  
Sak    
Det har blitt avholdt to intervjurunder. En runde med enkeltintervjuer og en runde hvor 
kandidatene ble gitt to caser de måtte løse sammen, etter casene var det tydelig hvilken rolle 
kandidatene kunne passe til. Etter de to rundene har vi kommet frem til en innstilling. En av 
de som satt har sittet i valgkomiteen har selv valgt å stille som kandidat til fadderstyre og er 
derfor ikke med i valgkomiteen. Vi tenker at det kan være lurt med to nestledere på grunn av 
korona. En i Halden og en i Fredrikstad, på denne måten er det kun leder som må reise 
mellom campusene.  
    
Forslag til vedtak :    
A) Innstilles til leder  
B) Innstilles til nestleder (Halden)  
C) Innstilles til informasjon – og rekrutteringsansvarlig (Halden)  
D) Innstilles til arrangementansvarlig (Fredrikstad)  
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Arkivref: Atnf/139-20   
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Studentleder   
Saksnr: 139-20   Diskusjon   Godtgjørelse fadderstyrelse (møtet lukkes for de som 

sitter i fadderstyre) - 10 min  
   

    
Bakgrunn    
Godtgjørelse til fadderstyre, når de allerede har brukt en del penger på bevertning. De har 
jobbet lange kvelder og har hatt behov for mat. Det har vært en svært spesiell situasjon og 
har endret planen 3 ganger og har derfor jobbet lange kvelder.     
  
Sak    
Studentrådene tar stilling til hvilken type oppmerksomhet fadderstyre skal få i år.  
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Arkivref: Atnf/140-20   
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Utdanningskvalitetsansvarlig   
Saksnr: 140-20   Diskusjon   Eksamensavvikling 2021- 10 min  
    
Bakgrunn    
Vi har allerede startet med å se på eksamensavviklingen våren 2021. Årets (høst 2020) 
eksamensavvikling har båret preg av sen planlegging, usikkerhet og eksamensdatoer har 
kommet sent. AU mener at informasjonen ikke har nådd ut til studentene i god nok tid og vi 
jobber allerede nå for å bedre dette frem mot vårsemesteret. Saken er løftet både i faglig 
ledermøte og nevnt i andre møter.  
  
Sak  
Det ønskes innspill på hva som vil være den beste løsningen i vårsemesteret. Når bør 
informasjon om eksamen komme? Hvilke signaler har studentrådene fått fra andre 
tillitsvalgte. Skal man jobbe for at alle eksamener blir digitale? Hva gir best forutsigbarhet og 
trygghet for studenter?  
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Arkivref: Atnf/141-20    
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Studentleder  
Saksnr: 141-20   Orientering   SiØ samarbeid -5min  
    
Bakgrunn    
Studentleder var 10.11.2020 i et nytt samarbeidsmøte med SiØ. Det orienteres om hva som 
ble sagt på møtet  
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Arkivref: Atnf/142-20   
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Studentleder  
Saksnr: 142-20   Vedtak  Samarbeidsplattform studentorganer -10 min  
    
Bakgrunn    
Det er opprettet en kanal på teams som heter samarbeidsgruppa. Det er tenkt at dette skal 
være en frikanal for de som sitter i ulike studentorganer hvor man for eksempel kan innhente 
ressurser og sette i gang samarbeid om lavterskeltilbud. Per nå er HSS, FSS, 
Samfunnsviterne og noen fra Enigma med i gruppen. Det er ønskelig at alle, inkludert 
studentrådene skal ta i bruk gruppen.  
   
Sak    
Samarbeid på tvers av studentorganer er noe man har sett at har fungert under 
koronapandemien, det blir lettere å få gjennomført om man har en større gruppe med 
studenter som kan gjennomføre sammen. Men studentrådene må ta stilling til om dette er 
noe de ønsker å være med på.  
  
Vedtak  
Kanalen “samarbeidsgruppa” tas i bruk av studentparlamentet ved Høgskolen i Østfold.  
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Arkivref: Atnf/143-20   
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Charis Schille  
Saksnr: 143-20   Orientering  Discord-server  -15 min  
    
Bakgrunn    
Enigma har laget en Discord server som har som mål å samle alle HiØ sine studenter på et 
sted. Så langt har vi rundt 450 studenter, men vi vil gjerne dele linken med 
studentparlamentet og be dere dele den videre med andre studenter også, gjerne gjennom 
tillitsvalgte o.l.  
  
Invitasjons-link: https://discord.gg/DcZ6fqv  
    
   
  

https://discord.gg/DcZ6fqv
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Arkivref: Atnf/144-20    
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Velferd og læringsmiljøansvarlig   
Saksnr: 144-20   Vedtak   Kontaktperson mandat (vedlegg 3) -5 min  
    
Bakgrunn    
  
Det er uklarhet i hva kontaktpersonen kan brukes til fra rådenes side, og uklarhet i 
arbeidsoppgavene for kontaktpersonen selv ut fra funksjonsbeskrivelsen. Det er dermed 
utformet et mandat for kontaktperson som søker å bedre dette hvor kontaktpersonens 
oppgaver og et årshjul legges frem. Mandatet ligger i Vedlegg 3- kontaktperson mandat.  
    
Sak    
Studentrådene tar stilling til om de ønsker å innføre mandatet som et styringsdokument i 
tillegg til funksjonsbeskrivelsen.  
  
Vedtak  
Mandatet vedtas og legges sammen med styringsdokumentene til SpiØ.  
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Arkivref: Atnf/145-20   
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Studentleder  

Saksnr: 145-20   Diskusjon  Ny modell studentparlamentet -15 min (vedlegg 5)  
    
Bakgrunn    
I august 2021 trer den nye strukturen til den faglige omorganisering i kraft. Det vil bli et behov 
for at studentparlamentet endrer sin struktur for å kunne spille direkte til ledelsen 
på fakultetet, slik det fungerer i dag hvor studentrådene har en plass i avdelingsstyret. Det er 
også nødvendig å omorganisere oss slik at vi når ut til alle fakultetets studenter.   
   
 Sak    
Studentleder legger frem modeller for den nye strukturen og modellene diskuteres. 
Se vedlegg 5- Ny modell studentparlamentet for de ulike modellene. Det vedtas ikke en ny 
modell før de nye rådene trer inn og kan være med å medvirke på hvilken som vil fungere 
best, men det er svært ønskelig med innspill for å få et bredt grunnlag for et fremtidig 
vedtak.  
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Arkivref: Atnf/146-20   
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Utdanningskvalitetsansvarlig  
Saksnr: 146-20   Vedtak   Fadderraport (se vedlegg 4) -20 min  
    
Bakgrunn    
 Etter fadderukene må fadderstyre utarbeide en fadderrapport.   
    
Sak    
Fadderrapportene er nå klar, og alle må lese gjennom denne før parlamentsmøte.  
Hvis det er spørsmål, skal disse stilles på parlamentsmøte.  
    
Forslag til vedtak:    
    
 Fadderrapporten godkjennes.  
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Arkivref: Atnf/147-20    
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Studentleder  
Saksnr: 147-20   Orientering   Ny kode på dørene -5 min  
    
Bakgrunn    
   
Fra tidligere vedtak så skal det byttes kode hver 3-4.måned. Dette gjøres rundt disse tider.   
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Arkivref: Atnf/148-20    
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Utdanningskvalitetsansvarlig  
Saksnr: 148-20   Diskusjon  Årets kåring -10 min  
    
Bakgrunn    
   
I fjor hadde de årets kåring, og dette hadde vært hyggelig å få til i år også. Eksempler på 
årets kåring kan være, årets kontorboer, årets kaffedrikker, årets nykommer osv.   
Sak: Det er ønskelig med forslag til årets kåring.   
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EVENTUELT   
  



  SAKSPAPIRER 

 
 

23 
 

    

Arkivref: Atnf/149-20    
Innstilling fra: Arbeidsutvalget    
Saksbehandler: Utdanningskvalitetsansvarlig   
Saksnr: 149-20   DISKUSJON    Møtekritikk  - 5 min  
    
Bakgrunn    
   
For å evaluere møtene i Studentparlamentet ønsker SpiØ-styret at det gjennomføres    
møtekritikk. Møtekritikken blir holdt med alle møtedeltakerne til stede.    
    
    
Sak    
Møtekritikken gjennomføres for å forbedre gjennomføringen av fremtidige møter. Møtets    
deltakere gjøres oppmerksom på å skille sak og person.    
    
Forslag til vedtak:    
Studentrådene påpeker positive og negative aspekter ved møtet. Møtekritikken tas til orienterin
g.    

   
  
 


