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Møtedato: 21.10.2021 Møtested: H-113, Campus Fredrikstad 
 

 
Til stede med stemmerett 

 

Ruben Tuft Informasjonsansvarlig, Studentråd IIØ 

Magnus Alexsander Heier PR- og rekrutteringsansvarlig, Studentråd IIØ 

Ina Adele Fiskerstrand  Studentrådsleder, Studentråd LUSP 

Kasper Gustav Skogholt Informasjonsansvarlig, 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 

Kristin Annabella Kristiansen Nestleder I Arbeidsutvalget  

Mats Louis Christensen Utdanningskvalitetsansvarlig 

Observatører:  

Annette Veberg Dahl (Kun under orientering) Prorektor Utdanning  

Anette Fjeld  Høgskolestyret representant 

Jørgen Olsen Borgen Høgskolestyret representant 

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

Malene Herness Tillitsvalgtansvarlig, Studentråd LUSP 

Jenny Ek  Nyvalgt Fadderleder 2022 

Vanja Venida Gullerud Haugo Nyvalgt Arrangementansvarlig i Fredrikstad  
Fadderstyret  2022 

Andrea Mickelson Stenhaug Nyvalgt Nestleder i Fredrikstad, Fadderstyret 
2022  

Sekretariat 

Elise Ager  Organisasjonskonsulent 

Ordstyrer 

Christine Ruud Ordstyrer  
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Saksliste   

  15:15-15:20   153-21 VEDTAK   INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL   

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

15:20-15:25   154-21 VEDTAK   VALG AV MØTELEDER  OG ORDSTYRER 

15:25-15:35  155-21 
ORIENTERING   

ORIENTERINGER:  
 
a. Studentleder orienterer   

b. Arbeidsutvalget orienterer   
c. Studentrådene orienterer   
d. Organisasjonskonsulenten orienterer  
e.              Fadderleder orienterer.  
f.                Studentsamskipnaden orienterer.  
g.              Høgskolestyret- representanter orienterer.   
h.              Broen Studentavis orienterer. 
 I.               Læringsmiljøkonsulent orienterer.   
j.             Ledelsen orienterer.   

15:35 – 16:00 156-21 VEDTAK Fadderrapport 2021 

16:00-16:30 157-21 VEDTAK Utbetaling av honorar til fadderstyret (b-sak) 

16:30-17:00 PAUSE MED MAT  

17:00 – 17:30 158-21 VEDTAK Fadderstyret 2022 (b-sak) 

17:30 – 17:45 159-21 VEDTAK Studieseminar 2022 

17:45-18:00 160-21 VEDTAK Budsjett 

18:00-18:15 161-21 DISKUSJON Innspill til høgskolens aktivitetsplan 

18:15-18:30 162-21 DISKUSJON Høring campusutviklingsplan  

18:30-18:40 163-21 ORIENTERING  Samarbeidsavtalen  

18:40-18:55 PAUSE 15 min  

18:55-19:05  164-21 
ORIENTERING 

Studentprest 

19:05-19:30 165-21 DISKUSJON Evaluering verdensuka for psykisk helse  

19:30-20:00 166-21 ORIENTERING Tillitsvalgtopplæring 

  Eventuelt 

20:15 167-21  Møteevaluering 
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9 medlemmer av Studentparlamentet hadde stemmerett under hele møte.  

Studentleder innleder møte kort med å gå gjennom møtekultur  

 

153- 21 Innkalling saksliste og protokoll  
 

A. Innkalling 

Det kommer ingen innspill til innkallingen  

Innkalling vedtas som den er.  

B. Saksliste 

Innspill fra Studentleder om Endre sak 156-21 fra vedtak til diskusjonssak. Endrer fra 

vedtak til diskusjon fordi det er oppdaget feil som må diskuteres. Det er meldt fire 

eventuelt saker 

Det kommer ingen andre innspill eller ønske om endringer. 

Sakslisten vedtas som den er med den ene endringen og fire eventuelt saker.  

C. Protokoll  

Godkjenning av protokoll fra møte i september stemmes over og den vedtas uten 

innspill.  

 

154-21 Valg av møteleder og ordstyrer 
Arbeidsutvalgets forslag til vedtak stemmes over og vedtas. 

Møteleder er Sarah Naomi Lunner og Ordstyrer er Christine Ruud.     

 

155-21 Orienteringer 

A) Studentleder:  
Legger til følgende:  

AU LMU møte, var vara for leder 

Intervju av Broen i forbindelse med valget 

Møte med Østfold Kollektiv transport, bra møte med mange innspill. De mener at det 

koster for mye penger å sette opp flere busser. Det kommer en work-shop 

Sosiale ettermiddag 

Mye valg 

Jobbet mye med budsjett 2022 

Hatt møte i CUP.  
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Legger til antall på hvem har stilt til valg til nå:   

 
IIØ: 7 

LUSP: 9 

HVO: 12  

B) Arbeidsutvalget:  

 

Nestleder:  
Jobbet mye med verdensuken for psykisk helse 

Var med Sarah på NSO samling? 

Opplæring av tillitsvalgte 

Fadderstyret intervjuer og skrevet innstillinger – veldig fornøyd med valgkomiteen.  

Velferd – og Læringsmiljøansvarlig 
Praksis uke 38, 39 og 41 

Dugnad kontoret i Halden 

Tillitsvalgtsopplæring 

Sosial ettermiddag med rådene 

LMU-møte 

Møte om fagdag i neste mnd.  

Utdanningskvalitetsansvarlig:  
Valgboder 

Bidrag under verdensuken.  

Skal nå gå i gang Studiebarometeret 

Studentleder får spørsmål om AKAN og hva det vil si. Akan har sagt at de ikke 

ønsker ikke å jobbe for noe tilsvarende for studentene.  

C) Studentrådene:  

HVO: 
Har hatt tillitsvalgtsmøte, veldig bra oppmøte og godt engasjement. 2 timer er for kort 

til møter ved HVO. Får inn mange saker.  

De hadde rådsmøte i etterkant av det møte, der de fikk diskutert det som ble tatt opp 

tidligere.  

Tara legger til at rådet har deltatt på tillitsvalgtsopplæring, som var veldig bra. Tara 

og Shabnam har nettopp deltatt i møte med fakultetsstyret,  

LUSP:  
Siden sist har Elise trukket seg. Marie har tatt på seg PR- og rekruttingsansvarlig 

rollen.  

Hatt rådsmøte, der de grundig gikk gjennom rapporten. De har også hatt kontortid.  
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IIØ:  
Mistet Khayam, eller ingenting å melde.  

D) Organisasjonskonsulenten:  
Legger til følgende i allerede gitte skriftlige orientering, jobber ikke lenger på 

internasjonalt kontor, men helt for studenttjeneste  

 

E) Læringsmiljøkonsulent 

Ikke tilstede, men ble sendt orientering.  

På grunn av feil med epost/VPN har flere mail havnet i SPAM. Dessverre havnet 

tilsendt orientering fra Læringsmiljøkonsulentes vikar i spam, og ble derfor ikke lest 

opp under møte. Feil med epost er rettet opp i fra IT.   

Kort om meg, jeg heter Preben og har vært student ved HiØ fra 2016 til sommeren i 

år 2021. Siden september har jeg vært inne i en 60% stilling som 

læringsmiljøkonsulent. 

Jeg skal blant annet ha oppgaver relatert til bistand til opplæring og oppfølging av 

fadderstyret, lede samhandlingsgruppen, bistå dere i SpiØ/HSS/FSS om det trengs, 

samt få i gang ulike prosjekt knyttet til læringsmiljø ol. 

Jeg har startet et prosjekt nå, kalt «Plutselig Eksamen – hva nå?» (her vil det innen 

kort tid komme mer informasjon på nettsidene). 

Jeg gleder meg til å møte dere på neste parlamentsmøte og bli bedre kjent med dere 

😊 Lykke til med Studentvalget 

 
F) Studentsamskipnaden:  
Styreleder orienterer:  

Nytt bygg er åpnet, det mangler litt utstyr til nytt bygg.  

Startet opp nytt prosjekt Trening, aktivitet og kosthold, i allrom både i Fredrikstad og i 

Halden.  

Samarbeidsmøte, det skal være 11 november på allrommet i Bjølstad. 

G) Fadderstyret:  
Er klar over mangler i rapport, og jobber ned å få utbedret disse.  

H) Høgskolestyret representantene:  
Har møte 28 oktober, har ikke noe nytt å melde nå. 

Det er en sak om ansettelser som de ber alle lese gjennom.  

I) Studentsamfunn:  
Ingen til stede  

Org.kons leser opp tilsendte orienteringer fra begge samfunn:  
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Halden Studentsamfunn:  

Vi i halden studentsamfund, har avholt quizer og er i gang med å planlegge 

halloween-fest den 29. oktober og andre quizer vi skal ha i fremtiden. Elles er det 

ikkje mye å rapportere om 

Fredrikstad Studentsamfunn:  

Onsdagene er fortsetter sånn som det pleier.  Vi sliter med å  skaffe quizmastere, 

men vi får det til å gå rundt. 

Onsdag 13.okt hadde vi Oktoberfest på Kranen.  Vi hadde leid inn artist og kvelden 

var en suksess.   

Lørdag. 30 planlegger vi Halloweenfest på kranen (link til billetter er allerede ute), så 

vi setter pris på om folk sprer ordet. 

Vi har fått inn nytt styre, så vi er i full gang med overgangen til nytt styre.  Vi har ikke 

fått noen til å ta over Leder rollen, men vi satser på at det kommer til å gå bra.   

Idretten er også godt i gang og nytt styre har også blitt valgt inn der.   

 

J) Studentavisen Broen 
Ingen tilstede, orientering er ikke blitt sendt inn.  

K) Ledelsen:  
(Prorektor Annette Veberg Dahl stiller fra ledelsen) 

Sak om ansettelser, det er ønsket studenter inn 

 
NOKUT, akkreditering tilsendt søknad 1 november, tverrfaglig satsning, styret skal ta 

stilling til om den godkjennes. Lang behandlingstid, får vi denne godkjent kan vi 

starte opp med Phd. Utdanning.  

 

156-21 Fadderrapport 2021 
Parlamentet diskuterer kort om saken 

 

Parlamentet stemmer over om å lukke parlamentet  

9 av 9 stemmer for å lukke møte 

Siden saken lukkes protokollføres ikke sak i detaljer.  

Fadderstyret vil få tilbakemeldinger på det som må rettes opp.  

157-21 Utbetaling av honorarer til Fadderstyret 2021 (B-sak) 
Saken er lukket så sak protokollføres.  
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Forslag til vedtak er at sak 157-21 utsettes til møte i november.  

8 av 8 stemmer for vedtaket.  

MERK : Sak-156-21 og Sak-157-21 utsettes til møte i november.   

 

158-21 Fadderstyret 2022  

De tre innstilte kandidatene er tilstede, og får presentere seg kort for 

Studentparlamentet. 

 

Saken er en B-sak, så diskusjonen protokollføreres ikke.  

Forslag til vedtak det stemmes over: 

A) Jenny Ek innstilles som fadderleder  

B) Vanja Venida Gullerud Haugo innstilles som arrangementansvarlig i 

Fredrikstad  

C)  Andrea Mickelson Stenhaug innstilles som nestleder i Fredrikstad  

9 kan avgi stemme i saken.  

Studentparlamentet vedtar følgende:  

Jenny Ek vedas som Fadderleder for Fadderukene 2022. 

Andrea Mickelson Stenhaug vedtas som Nestleder Fredrikstad for Fadderukene 

2022.  

Vanja Venida Gullerud Haugo vedtas som Arrangementansvarlig i Fredrikstad for 

Fadderukene 2022.  

 

 

159-21 Studieseminar 2022 

Studentleder innleder saken 

LUSP: har kommet frem til «Neste skritt – ut i arbeidslivet»  

IIØ: kommet frem til at «Neste skritt – ut i arbeidslivet»  

HVO: sier at de i rådet har kommet frem til det samme som de to andre rådene.  

Studentleder spør om parlamentet vil gå til vedtak.  

Studentparlamentet går til vedtak.  

9 kan stemme i saken. 9 av 9 stemmer for forslag til A, med følgende tema «Neste 

skritt – ut i arbeidslivet»   

 

Studentparlament vedtar at tema for studieseminaret 10 februar 2022 er «Neste skritt 

– ut i arbeidslivet»  
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160- 21 Budsjett 
Studentleder presenterer det Arbeidsutvalget har utarbeidet som forslag til 

budsjettsøknad for 2022.  

Studentparlamentet diskuterer, og studentleder og Org.kons oppklarer.  

Det stemmes over at Høgskolestyrerepresentantene skal få talerett 

Studentleder foreslår å endre saken fra vedtak til diskusjonssak og sier at hun kan 

sende studentrådene det man skal sende inn til økonomi i løpet av 27 oktober, men 

er avhengig av kjappe tilbakemeldinger da fristen til å sende dette inn er 1 november.  

Justere ned sanitetsprodukter fra 20 0000 kr til 10 000 kr og flytte 10 000 som var der 

til annet 

Forslag til vedtak B stemmes over 

9 kan stemme i saken. 9 av 9 stemmer for vedtak B 

Studentparlamentet vedtar forslag til budsjett med endringer.  

161-21 Innspill til høgskolens aktivitetsplan 

LUSP: ønsker Innføring i det å forelese, opplever at mange forelesere ikke kan 

forelese.  

LUSP: ønsker markering av pride i en annen måned en i den det  

Studentleder sier at det er viktig her at her spiller man inn til hele høgskolen som 

institusjon.  

HVO: markere 2 ganger i året?  

Anette: kommunikasjonsavdelingen kunne fått mer press på seg for å markere pride, 

eks «legge inn regnbue i logo osv»  

Studentleder sier at hun skal på møte om møblering 9 november, der hun kan få  

162-21 Høring campusutviklingsplan 

Au inviterer alle studentrådene til en work-shop 4 november i Halden der høringen i 

sin helhet vil arbeides med.  

Studentparlamentet går over til å diskutere epost studentleder har mottatt, om 

studentsenter.  

Jenny: avstanden til studentene blir større, da man tar parlamentet ut av campus.  

LUSP Kasper: synes det er fint sånn det er i dag. 

LUSP Ina: vi ønsker vel et tett samarbeid da vil det vel tjene alle. 
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Org.kons sier at det kan være greit å finne ut hvem som er tenkt at skal sitte i 

studentsenteret med sikkerhet før man vedtar at man ønsker det.   

Annette: finne ut hvilket initiativ det er som er tatt i denne saken? Hva er 

motivasjonen?  

Studentparlamentet kan få forlenget frist på høringen, opplyser Studentleder, da 

andre har fått.   

Studentleder avslutter med å si at hun skal svare opp direktør til Samskipnaden på 

epost for å få mer informasjon om hvilke tanker de har om studentsenteret.    

163-21 Samarbeidsavtalen  

Studentleder innleder saken og sier at når hun mottar det utarbeidete tilleggsnotatet 

vil sende det videre til Studentparlamentets medlemmer.   

164-21 Studentprest 

Studentleder orienterer om sakene og intervjuene hun har deltatt på.  

Studentleder frykter at det nå ligger en forventning fra Borg bispedømme om at 

presten skal få kontorlokaler. Studentleder sier at hun kommer til være klar på at 

presten ikke skal ha tilholdssted på campus.  

Selv om dette er en orienteringssak, diskuteres det.  

Innspill fra flere om at det er uheldig med en prest, og prestetittel, og om det ikke 

hadde vært bedre med noen som er nøytral og ikke knyttet til noen religion.  

 

165- 21 Evaluering av verdensuka for psykisk helse 

Studentleder orienterer  

LUSP: i ettertid mulig den var lagt til feil uke 

IIØ: Bra uke, etterlyser at flere kunne ha vært  

HVO: var flere som hadde eksamen.  

Org.kons legger til at verdensdagen for psykisk helse 10 oktober så det hadde ikke 

vært så mye rom for å flytte markeringen knyttet til den konkrete dagen.   

HVO: flere markeringer spredt.  

Kristin: veldig bra uke. 

Parlamentet avslutter sammen diskusjonen.  

166-21 Tillitsvalgtsopplæring 
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Utdanningskvalitetsansvarlig orienterer fra opplæringen.  

Var ca. 50 stk. deltakere med.  

Dessverre var det flest fra LUSP og HVO som deltok, IIØ deltok kun med et medlem. 

Fint lokalet og tilbakemeldingene har vært gode, det er bra med tanke på at det er 

første gang med en slik felles opplæring.   

 

EVENTUELT SAKER:  

Sak meldt inn av HVO- saken ledes av rådsledere:  

Høy stryk prosent på vernepleie, mange faller fra. Opplever dårlig kommunikasjon. 

Gir midlertidige karakterer, før «plagiat» kontroll, opplever å miste karakter som har 

blitt gitt.  

Fristen til å stille til eksamen går ut på nytt mens de venter på endelig karakter. 

Man kan få karantene på 3 år, og man får ikke gått med kullet sitt.  

Anette: sier at hun som høgskolestyretrepresentant har fått henvendelser om dette, 

det er ikke greit at  

Flere fra råd sier seg enig i at dette er ugreit  

Ca. halvparten av alle som går på vernepleie dropper ut fra år til år, dette blir snakket 

ned.  

Organisasjonskonsulenten kommer med innspill om at mangel på forutsigbarhet og 

oppfølging av de som har et forsøk igjen eller som har strøket kan bli et innspill 

Studentparlamentet i Østfold spiller inn til Høgskolens aktivitetsplan, hvis 

studentparlamentet ønsker fokus på det  

Diskusjonen avsluttes.  

 

Sak meldt inn av Org.kons – Org.kons leder saken:  

«Trygg student» 

Organisasjonskonsulenten sier at rådene om kort vil få all informasjonen de trenger, 

og at det denne gangen vil bli trukket vinner på fakultetsnivå og ikke campus knyttet.  

Sak meldt inn av HVO- saken ledes av Nestleder:  

Meldt behov om å samle arrangement informasjon.  

LUSP: Marie: gjøre rådenes sosiale medier mer personlig.  

Org.kons: samtykker til det Marie sier, har stor tro på at det bør mer personlig fra 

rådenes side, snakke til sine studenter.  

Det er mulig å gjøre det slik at eposter som    

HVO Shabnam: fikk innspill om at studentene  
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Kristin: oppfordrer alle råd til å dele aktivitetskalenderen til SiØ på neste 

tillitsvalgtsmøter.  

Sak meldt inn av HVO- Kantinepriser  

Parlamentet ønsker ikke at saken skal protokollføres.  

 

167-21 Møteevaluering.  

Jenny (fadderleder 2022) synes det er koselig at hun har fått delta og si noe her.  

Første møte, godt fornøyd – fint at viktige saker tas videre.  

godt organisert.  

Bra møte, gøy å delta med stemme rett, gøy å være med på delta  

Mye diskusjon 

Opplever nesten litt «mobbing» av SiØ når det noen ler under den ene saken.  

Bra mye diskusjon 

Fint at mange meninger kommer frem.  

Tegnsettingen burde vært bedre og tydeligere- mange tegner seg til replikk når det 

burde ha vært innlegg.   

Utrolig gøy møte, veldig koselig.  

Skryt til ordstyrer 

Stort engasjement 

Ikke greit å sende to som representerer et fakultet uten at de har blitt gitt noe særlig 

informasjon om hva de øvrige andre medlemmene i rådet har gjort siden forrige 

parlamentsmøte.  

 

AU: 

Det beste parlamentsmøte man har vært på 

Skryt til IIØ, veldig flinke.  

Bra møte, takk for gode diskusjoner.  

Studentleder tar selvkritikk i forhold til diskusjon på slutten.  

 

 

 

 

 


