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Møtedato: 18.11.2021 Møtested: Aud Max, Campus Halden 
 

 
Til stede med stemmerett 

 

Ruben Tuft Informasjonsansvarlig, Studentråd IIØ 

Simone-Anett Eilertsen Nestleder, Studentråd LUSP 

Marita Lindgaard Stivang Læringsmiljøansvarlig, Studentråd LUSP 

Marie Alvilde Skjennum Johnsen Tillitsvalgtansvarlig, Studentråd LUSP 

Marte Jahr Studentrådsleder, Studentråd HVO 

Tara Kamil Nestleder, Studentråd HVO 

Shabnam Ayoubi Programtillitsvalgtsansvarlig Studentråd HVO  

Til stede uten stemmerett 

Sarah Naomi Lunner Studentleder 

Christine Ruud Velferd- og Læringsmiljøansvarlig  

Mats Louis Christensen Utdanningskvalitetsansvarlig 

Observatører:  

Lars- Petter Jelsness- Jørgensen (Kun under orientering) Rektor  

Anette Fjeld  Høgskolestyret representant 

Jørgen Olsen Borgen Høgskolestyret representant 

Maria Lehmann (tilstede under orienteringer) Styreleder, Studentsamskipnaden i Østfold 

Ina Adele Fiskerstrand (kom mot slutten av møte) Studentrådsleder, Studentråd LUSP 

Kasper Gustav Skogholt Informasjonsansvarlig, Studentråd LUSP 

Preben Reinaas Rotlid (tilstede under orienteringer) Vikar, Læringsmiljøkonsulent  

Emilie Ying Ulstad Hovelsen (dro etter sak 156-21) FSS representant, Fadderstyret 2021 

Anne Egeberg Krogh (dro etter sak 156-21) Nestleder Fredrikstad, Fadderstyret 2021 

Julian Cortes (dro etter sak 156-21) Informasjons- og rekrutteringsansvarlig Halden,  
Fadderstyret 2021 

Magnus Andersen Eeg (dro etter sak 156-21)  Leder av Halden Studentsamfunn (HSS) , og 
HSS representant i Fadderstyret 2021  

Sekretariat 

Elise Ager  Organisasjonskonsulent 

Ordstyrer 

Kristin Annabella Kristiansen Nestleder i Arbeidsutvalget 
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Saksliste 

15:15-15:20   168-21 VEDTAK   INNKALLING, SAKSLISTE OG 
PROTOKOLL   

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

15:20 – 15:25 169-21 VEDTAK   VALG AV MØTELEDER  OG 
ORDSTYRER 

15:25-16:15 170-21 ORIENTERING  

(Dersom du ikke kan møte 
sendes orienteringen til 
studentparlament@hiof.no)  

ORIENTERINGER:   

A) Studentleder orienterer   
B) Arbeidsutvalget orienterer   
C) Studentrådenr 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  

 

16:15-17:00 156-21 VEDTAK  Fadderrapporten 2021 

17:00-17:30 PAUSE 30 min ( med mat – 
det må meldes til 
studentparlament@hiof.no  
hvem som kommer på 
møtet)  

 

17:30-17:45 157-21 VEDTAK Utbetaling honorar fadderstyret 2021(B-
Sak) 

17:45-18:00 171-21 DISKUSJON NSO- Delegasjon til landsmøtet 

18:00-18:20 172-21 DISKUSJON Innspill til prinsipprogrammet til NSO 

18:20-18:40 173-21 DISKUSJON Studieseminar 2022 

18:40-18:55 PAUSE 15 minutter  

18:55-19:05 174-21 ORIENTERING Kontorbruk 

19:05-19:25 175-21 DISKUSJON Evaluering studentvalget 

19:25-19:40 176-21 DISKUSJON Høring campusutvikling 

19:40-19:50 177-21 ORIENTERING Vinterlunsj 

19:50-20:10 PAUSE 20 minutter  

mailto:studentparlament@hiof.no
mailto:studentparlament@hiof.no
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20:10-20:25 178-21 VEDTAK Nissegrøt 

20:25-20:30 179-21 ORIENTERING Siste kakedag(er) før jul 

20:30-20:40 180-21 ORIENTERING Rapporter for råd og AU 

20:40-21:00 181-21 DISKUSJON Luciatog/fakkeltog 

21:00-21:20 182-21 DISKUSJON  Revisjon av forskrift om eksamen og 
studierett ved HiØ 2021 

  EVENTUELT 

21:20 -21:30 183-21DISKUSJON Møteevaluering  
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168-21 Innkalling, saksliste og protokoll   
 

A. Innkalling 
Det kommer ingen innspill til innkallingen  

Innkalling vedtas som den er.  

B. Saksliste 

Det er meldt fire eventuelt saker 

Det kommer ingen andre innspill eller ønske om endringer. 

Sakslisten vedtas som den er med fire eventuelt saker.  

C. Protokoll  
Godkjenning av protokoll fra møte i oktober stemmes over og den vedtas uten innspill.  

 
   

169-21 Valg av møteleder og ordstyrer  
Arbeidsutvalgets forslag til vedtak stemmes over og vedtas. 
Møteleder er Sarah Naomi Lunner og Ordstyrer er Kristin Annabella Kristiansen.   
 

170- 21 Orienteringer  
 
A) Studentleder  
Legger til at hun har jobbet mye med høringer  
Fagdag LMU  
Møte med tillitsvalgte angående mediesak  
Formøte Ukæ og videre prat med Halden Kommune.  
 
B) Arbeidsutvalget   
 
Nestleder:   
Ikke noe å legge til i allerede gitte skriftlige orientering   
  
Velferd og læringsmiljøansvarlig:   
Legger til følgende i allerede gitte orientering  
Formøte Ukæ og videre prat med Halden Kommune 
Arbeid med Læringsmiljøprisen 
 

Utdanningskvalitetsansvarlig:   
Legger til følgende i allerede gitte Formøte Ukæ og videre prat med Halden Kommune.  
Hadde ferie fra tirsdag forrige uke (uke 45)  
 
C) Studentrådene  
 
IIØ:   
Har hatt Rådsmøte  
Tillitsvalgtsmøte  
Fått flere følgere på sine sosiale medier.  
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HVO:   
Hatt tillitsvalgtsmøte, stort engasjement og mange saker kommer inn.  
Hatt rådsmøte  
Har stått noe på stands under valg.  
LUSP:  
Samarbeidsmøte med SiØ  
Epost frem og tilbake om fravær  
Et medlem av rådet deltok på Høst konferansen til NSO  
Utarbeid en tydelig plan for bemanning av kontor under kontortid frem til jul.  
  
D) Organisasjonskonsulenten  
Legger til følgende i allerede gitte skriftlige orientering: har hatt  problemer med spam, 
innkallingen gikk ikke gjennom til flere grunnet vedlegg med prinsipprogrammet  , har 
opplevd siden hacke angrepet i vår :-/ Opplever noen og ikke motta innkalling så gi 
beskjed.    
   
Deltatt på fagdag til LMU  
Formøte   
Bistått med arbeid med høringer  
Profilering nytt merch nye råd  
Premier til valg, 3 vinnere pr fakultet, gavekort er hentet lang leveringstid på 18 stk, blir 
utlevering fra servicetorg på begge campus neste uke.   
 
E) Fadderstyrets orientering  
Forhåpentligvis er rapporten ferdig nå, fått med halvparten av styret er med i dag.   
 
F) Studentsamskipnaden orienterer   
Har gjort store endringer i kantinen, det er hyggelig å se at den er mer brukt.   
Samarbeidsmøte med studentorganene, fornøyd med mange gode innspill.   
Kontaktmøte med studentleder og ledelse ved HiØ  
Er klar over ønske om å åpne kaffebarene, det jobbes med i den prosessen de er i nå.   
Tomgang i boliger, håper det blir normaltilstand der studenter vil se det er gunstig å bo på 
campus.   
Har jobbet med CUP, direktør er med i en gruppe der, og styreleder har deltatt i work-shop  
Deltatt i formøte i dag med Halden Kommune.   
 
G) Høgskolestyre representantene orienterer   
Debatt om skolens bygninger, løs snakk om å flytte/ikke flytte  
Opprettet et ansettelsesråd  
Informerer kort om nytt Skikkethetsråd  
PHD-søknad er sendt til NOKUT.   
Fra neste møte blir det «Studentene orienterer» på alle møter i Høgskolestyret.  
 
H) Studentsamfunnene orienterer   
 
HSS:   
Formøte i dag  
Deltatt på CUP- workshop i regi av Studentparlamentet  
Samarbeidsmøte med SiØ  
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Fest på Halloween  
Planlegger en quiz og en fest til.  
Booster lag og foreningene sine med utstyr fra midlene til KD.    
 
I) Broen Studentavis orienterer   
Ingen tilstede og heller ingen tilsendt orientering.  
 
J) Læringsmiljøkonsulent vikar orienterer   
Preben orienterer og introduserer seg parlamentet, og sier kort noe om oppgavene han 
holder i fremover.   
Blant annet sitter han i Kranen SFO driftsråd.   
Samarbeider med Broen om et større prosjekt nå.    
Leder prosjektet:  «Plutselig eksamen hva nå»  
Jobber med Eksternt samarbeid  
Karrieresenter i Østfold – innovasjon og prosjektledelse, hvordan kan man samarbeide 
med Karrieresenter også uten karrieredager?  
Sitter som leder for Samhandlingsgruppen.   
Skal være i dialog med HSS og FSS  
Sitter i nyhetsredaksjon på Canvas  
Jobber veldig ulikt med varierende prosjekter  
Skal jobbe i vikariatet til slutten av mai.    
 
K) Ledelsen   
(Rektor orienterer)  
Deltok i fagdagen til LMU i går (17 november) , var glad for å bli invitert dit, selv om oppmøte 
kunne vært bedre.    
Midt i en campusutviklingsplan prosess, vanskelig å vite hvordan dette skal brukes- 
oppfordrer Studentparlamentet til å prøve å tenk på mulighetsrommet. Hvordan kan det bli 
mer tilgjengelig?   
Det skal legges en campus strategi, hvordan skal det se ut for studentene i 2050 – i 2070?   
Kan diskutere ut fra et to campus løsning, men også muligheten for å ha alt samlet på et 
sted?    
Det gjøres en stor investering for øyeblikket – 15 millioner i alle fakulteter og i byggene våre 
som vil heve kvaliteten på det vi leverer   
Maskinlæringskloster  
Energi teknologi   
Investeres i utstyr til SIM for å nevne noe.   
  
  

156-21 Fadderrapporten 2021  
Parlamentet diskuterer innledningsvis om saken skal lukkes  
Studentleder foreslår vedtak om å lukke saken  
7 av 7 kan stemme i saken  
Parlamentet stemmer og vedtar å lukke saken. 
   
Siden saken lukkes protokollføres ikke diskusjonen.  
 
7 kan stemme i saken  
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Parlamentet stemmer over og vedtar forslag til vedtak B.   
Fadderrapporten for 2021 godkjennes ikke.   
 
Sak blir igjen sak på parlamentsmøte 10 desember.    
Hele fadderstyret blir igjen invitert til parlamentsmøte 10 desember  
  

157-21 Utbetaling honorar fadderstyret 2021  
Fordi Fadderrapporten ikke godkjennes utsettes saken til parlamentsmøte 10 desember.  
Derfor går parlamentet videre til sak 171-21   
  

171-21 NSO-delegasjon til landsmøte  
Studentleder innleder saken.   
Det åpnes for diskusjon.   
IIØ: dele på sosiale medier  
LUSP: kommer med spørsmål, hvordan har man gjort det før.  
Studentleder forklarer hva som har blitt gjort tidligere – i tillegg til at man nå bør nevne dette 
på de to kommende kakedagene.   
IIØ: forslag om å ha plakater, der man river av en lapp med QR, der man kan stille.    
 
LUSP: sosiale medier alle, mailer alle studenter, maser i tillitsvalgtgruppe på Facebook, 
kakedag stans, eventuelt noen annen stand.    
Velferd - og Læringsmiljøansvarlig i Arbeidsutvalget: sier at rådene må ta en aktiv rolle og 
dele.   
 

172-21 Innspill til prinsipprogrammet til NSO  
Saksbehandler innleder saken og åpner for diskusjon. 
 

IIØ: savner noe om psykisk helse  
HVO: synes det er greit og lettlest, men opplever det ikke som en tydelig plan.   
LUSP: synes den burde bli lettere å lese.   
IIØ: studentøkonomi, mange studenter sliter.   
LUSP: kommer ikke så godt frem hva prinsippene faktisk er i prinsipp programmet. Det burde 
vært mer skrevet for alle, og ikke bare slik at de interne forstår.   
Hele dokumentet er bare tett pakket med tekst, strukturen er veldig forvirrende. Rett og slett 
gjøre den mer visuell attraktiv  
Studentleder: sier at hun selv har innspill og synes det er dumt med grønn farge i 
dokumentet.   
Innspillene noteres ned og tas med videre.   
 

173-21 Studieseminar 2022  

Studentleder innleder saken og orienterer om de som har takket ja. 
Kommer forslag om følgende foredragsholdere:  
Beate Money Penny.   
En Geir Aker – Fenriken i Kompani Lauritzen  
Økonomistudenter ut i arbeidslivet?  
  
Noen fra Luksusfellen kanskje?   
Per Istad – ønsket fra Barnevern, jobbe med vold og i usikre yrker.    
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Barn med nedsatt funksjonsevne- foredrag om det. Dysleksi for å nevne noe legger LUSP 
rådet til. 
Øyvind Kvello – foreslås av HVO, samt Adrian Lund foreslås igjen.   
Studentleder informerer om at markedsføringen av dette vil gå i gang før jul  
Markedsføring vil primært skje med stands, mate på med plakater, (også i taket?) ¨  
HVO legger til at man ikke bør bruke studieseminar som tittel, vekke oppmerksomhet 
med Tiktok kanskje?    
  
Det vedtas at observatører kan få snakke i saken:    
LUSP: forslag om å fremheve til hvert enkelt fakultet hva som er relevant for dem.   
Studentleder sier at man kan reklamere mot studieretninger og fakultet.  
HVO: viktig å dele med de tillitsvalgte og be de sende videre.   
LUSP: lage flere forskjellige plakater, der man lurer på hva og hvem som skal være i fokus.   
Studentleder sier at det jar vært vanlig å ha det i Halden, men at det settes opp busser.   
Parlamentet ønsker at man skal se på alternative steder, da de tenker at det kan bli stort 
oppmøte.   
Det vil se på muligheten for å tentativt reservere et eksternt større sted.  
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174-21 Kontorbruk  

Utdanningskvalitets ansvarlig orienterer om saken.   
Innspill om at det var noen på kontoret til enhver tid.   
Studentleder sier at hun ønsker at innerdøren i Halden skal fjernes da den ikke har 
funksjon.   
Innspill om at dørene skal være mer åpne og lyset på.   
HVO: sier at de har reklamert for sin kontortid og at de er der hver torsdag fra 12:00 til 
14:00.   
 

175-21 Evaluering studentvalg  
Noe på engelsk til utvekslingsstudentene  
Innspill fra IIØ: be forelesere si at studentene må skanne QR kode før forelesning, tar 2 
min.   
Hva var bra med valget?  
LUSP: bra med delmål på prosenter. Bra markedsføring. LUSP sier at AU med flere har gjort 
en god jobb under valg.   
IIØ: vaffellagingen trakk mange, bra reklamering i sosiale medier.   
Velferd - og Læringsmiljøansvarlig i Arbeidsutvalget: skryter rådsmedlemmer som har bidratt 
inn.   
Hva kunne vært bedre?  
Valgoppslutningen, kommer det innspill om?  
LUSP: foreslår at vi kunne lagt ut bilder   
HVO: føler det har vært manglende arrangement fra forelesere. Føler at det ikke er mer som 
hadde kunne blitt gjort.   
Studentleder sier at hun er skuffet over ansatte, fagansatte osv. har blitt bedt om å dele 
informasjon.   
  
HVO: emneevalueringer gjøres ofte på tampen av en time, hadde foreleserne brukt 1 minutt 
på slutten av en time til å stemme så hadde alle stemt.   
Hva skal vi gjøre til neste år?   
HVO: Få med forelesere  
LUSP: bruke de tillitsvalgte mere, de tillitsvalgte kan få beskjed om å dele informasjon om 
kandidatene i kullets time  
 

176-21 Høring campusplanutvikling  
Studentleder innleder saken, og leser opp det som kom opp av innspill under workshop om 
campusplan utvikling.  
Åpner videre opp for om det er flere innspill  
LUSP: Veldig flytende å lett sosialt? Hvor mange studieplasser er tenkt?   
LUSP: uheldig å miste parkering for et studentsenter.   
Studentparlamentet utrykker samlet at de vil være koblet på høgskolen fysisk og ikke flyttes 
ut.   
 

177-21 Vinterlunsj  
Studentleder orienterer i saken.   
Får spørsmål om allergier, det er bestilt vegansk? Det er bestilt vegansk og glutenfritt.   
Får spørsmål om dette erstatter juleball?  
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Studentleder sier at rådene ble oppfordret til å gå i direkte kontakt med begge 
studentsamfunn om dette.   
Dette har ikke blitt spilt inn som sak til parlamentsmøte igjen tidligere i høst, og at det her 
ligger et ansvar for parlamentet å spille inn saker de ønsker på møte.  
 
Parlamentet går videre i sakslisten,    
 

178-21 Nissegrøt  
Studentleder orienterer i saken.   
LUSP: har ikke penger til å bidra inn med til dette, resten av midlene er låst opp i 
«Nissejakt»   
HVO: tror ikke det vil være stemning form nissegrøt.   
Studentleder informerer om at dette var veldig populært i Halden.   
Rådene får 10 min til å diskutere om de vil ha nissegrøt dag eller ei, og om de i Fredrikstad 
vil ha et annet alternativ.   
LUSP: kan gi 2500 kr til julegrøt, og ønsker veldig gjerne å bidra inn til dette.   
HVO: vil gjerne stille seg bak julegrøt, men er usikre på hva de har igjen. HVO ønsker å 
spytte 3500 kr til grøt.   
IIØ: 3500 til grøt?   
Forslag til vedtak:   
Rådene samarbeider med å arrangere nissegrøt dag.  
7 av 7 kan stemme i saken  
Studentparlamentet stemmer og vedtar   
  

179-21 Siste kakedag(er) før jul  
Studentleder innleder saken, og forklarer hvorfor AU foreslår å endre dato for 
Fredrikstad. Slik at begge kakedager avholdes tirsdag 23 november?  
HVO: Marte sier at hun har digitalt forelesning nå frem til jul. Shabnam sier at det de har mye 
digitalt.   
LUSP: er det estimat på hvor mange muffins som går? 300ish bestilles ca pr sted.  
Studentleder: skal man kanskje ikke ha kakedag i Fredrikstad? Hvis det er så mye som 
foregår digitalt`? 

Nestleder i Arbeidsutvalget : sier at man ikke må glemme at det er en ingeniør avdeling i 
Fredrikstad.   
LUSP: tenker at det kanskje bare burde være færre muffins i Fredrikstad?   
HVO: mye praksis i Fredrikstad. Forslag om å nedjustere til 200 stk. i Fredrikstad.   
HVO: Marte sier at hun kan stå på stands i Fredrikstad, og synes det er bra og stå på stand 
på tirsdag. Shabnam har ferdighetstrening hele uken og får ikke stått på stands. 
 
Innspill noteres ned, og Studentparlamentet går videre i sakslisten.  
 

180-21 Rapporter for råd og AU  
Studentleder orienterer om rapporter som nå skal skrives og presenteres ved hjelp av power 
point på parlamentsmøte 10 desember   
 

181-21 Luciatog/fakkeltog  

Studenteder orienterer innledningsvis og åpner for diskusjon.  
IIØ: representanten sier at han selv er bortreist den dagen og får dessverre ikke deltatt.   
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HVO: Markedsføre dette ved hjelp av plakater og epost. Bruke sterke ord på plakater, 
«provoserende ord» bruke studentes frustrasjon til noe bra.   
LUSP: reise kollektivt ned, dette er for å fremme studentens sak. Marie tenker at det bør 
vektlegges at det er luciatog, det vil trekke flere – det vekker noe i folk.   
HVO: spille på følelser og frustrasjon til noe godt.   
Velferd - og Læringsmiljøansvarlig i Arbeidsutvalget : tenker at man kan involvere de 
tillitsvalgte, få de til å spre det.    
Kan man kjøpe inn masse lussekatter å dele ut, har vi midler til det?   
Det sier Sarah ja til.   
Fredrikstad studentene kan også delta i dette.   
Studentleder at det skal sendes ut en pressemelding.   
LUSP: tenker det kan være uheldig hvis ikke mange dukker opp.   
IIØ: Ruben kan ikke selv delta den dagen, men skal markedsføre det godt.   
Velferd - og Læringsmiljøansvarlig i Arbeidsutvalget: bruke SiØ aktivitetskalenderen godt, det 
treffer utvekslingsstudentene godt også.   
HVO: Marte får utdelt eksamen den dagen.   
Shabnam har forberedelser til eksamen den dagen.   
Alle innspill er notert ned, og Studentparlamentet går videre i sakslisten.   
 

182-21 Revisjon av forskrift om eksamen og studierett ved HiØ 
2021  
Studentleder innleder saken.   
Ingen i parlamentet har innspill.   
Studentleder sier at det blir satt sammen et høringssvar, som parlamentet får tilsendt og må 
godkjenne før det sendes inn til HiØ.   
 
EVENTUELT  
 
Media-sak HVO: meldt inn av rådsleder   
Studentleder sammen med rådsleder forteller kort om saken og bakgrunn for saken.   
Saken har blitt fordreid, og det var ikke slik saken opprinnelig ble lagt frem.   
Krisestemning og det har blitt kalt inn til ekstraordinært tillitsvalgtsmøte der informasjon vil bli 
gitt til de tillitsvalgte for fremtidig håndtering.   
Innspill fra LUSP: om at dette ikke er greit at studentene har handlet slik.   
Mange ledd har blitt hoppet over her, det kunne blitt diskutert internt   
HVO: de det gjelder er veldig lei seg, og mener at ting har blitt vridd.   
IIØ: viktig med tjenestevei, bør ikke få noen straff på brudd.   
LUSP: Kan man ikke klage inn på journalisten?   
 
Studentleder sier at hun også kan ta en telefon til redaktør i Viken.   
 
HVO: skal saken trekkes så er jo skaden allerede skjedd, må i så fall være en kronikk med 
en oppklaring.   
 
Kritisk til fremgangsmåten til journalisten   
 
UKÆ- sak: meldt inn av Studentleder  
Informerer om prøve uke i regi av Halden Kommune.   
Prøve uke, der man får studentene ned til sentrum.   
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Innspill som har kommet frem under formøte i forbindelse med Ukæ: kollektivtransport, 
billigmat og studentrabatt.   
  
Innspill fra råd:   
Quizer, noe konsertarrangement   
Få med hotellene i byen, studentrabatt for å sove i Halden den uken?   
 
Bytting av oppgaver: sak: meldt inn av Arbeidsutvalget  
Mats informerer om endringer i arbeidsoppgaver.   
Heretter tar Mats alt med Fadderstyret og fadderukene, Kristin tar alt med UKU.    
  
Siste eventuelt sak: Gave til Simone fra LUSP, som takk for logo.   
 

183-21 Møteevaluring    
IIØ: Interessant møte, mange bra saker. Synd ikke flere fra eget råd var med. Noe 
repetisjon.   
HVO: brukt tiden godt møte. Bra møte, mye bra relevant.   
LUSP: bra saker, gode relevante saker. Lå en stund langt foran skjema. Bra møte, mange 
spennene diskusjoner.   
Er en del småsnakk noen ganger, gjerne ta det i andre kanaler eller be om tid til å kunne 
diskutere.   
Jørgen (Høgskolestyret representant): Er i eksamens modus, veldig bra møte. Gleder seg 
alltid til alle parlamentsmøter.   
AU: fint møte, greit at vi ble ferdig før tiden.   
Vært roligere på diskusjonsfronten i dag   
  
Ordstyrer, tar selvkritikk «Unnskyld for alle de vi overså».  
Fint møte,   
Ikke kle på dere utetøy før møte er ferdig.  
Møte heves.   
 


