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Møtedato: 24.09.2020  Møtested: S- 501 Fredrikstad, Digitaltmøte rom på Zoom, grunnet COVID-19  

 

Til stede med stemmerett 

Charis Schille Studentrådsleder, avd. IT 

Vadim Kiisel  Nestleder, avd. IT 

Frida Vidme Studentrådsleder, avd. LU 

Ina Adele Fiskerstrand Nestleder, avd. LU 

Yashar Irandoust Studentrådsleder, avd. ØSS 

Kawser Mudey Nestleder, avd. ØSS  

Madeleine Fallang Studentrådsleder, avd..HV 

Milena Sandi Cruz Nestleder, avd. HV 

Synne Graven- Sneltorp Studentrådsleder, avd. IR 

Sandra Ryen Nestleder, avd. IR 

Til stede uten stemmerett 

Marte Emilie Skjennem Studentleder 

Vetle Mæland Lode Nestleder 

Sarah Lunner Velferd- og Læringsmiljøansvarlig  

Kristin Annabella Kristiansen Utdanningskvalitetsansvarlig  

Observatører 

Lars Petter Jelsness-Jørgensen (deltok kun under orienteringer)   Rektor  

Maria Lehmann (deltok kun under orienteringer)  Styreleder i SiØ og Høgskolestyrerepresentant 

Tommy Payne (deltok frem til sak 83-20) Læringsmiljøkonsulent 

Dea Sadiku (deltok kun under orienteringer) Fadderleder  

Emilie Ying Ulstad Hovland (deltok kun under orienteringer) Leder, Fredrikstad Studentsamfund (FSS)  

Silje Wold Programtillitsvalgtansvarlig, avd. IR 

Khayam Nami  PR- og rekrutteringsansvarlig, avd.IT 

Sekretariat 

Elise Ager  Organisasjonskonsulent 

Ordstyrer 

Ingrid Elise Krogh Dahl   Nestleder  
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Saksliste   

   

15:15-15:20   71-20 VEDTAK    INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL   
a. Godkjenning av innkalling   
b. Godkjenning av saksliste   
c. Godkjenning av protokoll   

15:20-15:25   72-20 VEDTAK    VALG AV MØTELEDER   
15:25-15:35   73-20 ORIENTERING    ORIENTERINGER:   

a. Leder orienterer   
a. Arbeidsutvalget orienterer   
c. Studentrådene orienterer   
d. Organisasjonskonsulenten orienterer   
e. Læringsmiljøkonsulenten orienterer   
a. Studentsamskipnaden orienterer   
a. Høgskolerepresentantene orienterer   
a. Studentsamfunnene orienterer   
a. Ledelsen orienterer   

 15:35- 15:55   74-20 DISKUSJON  
  

Studieseminarets utforming  

15:55-16:00  Pause    
 16:00- 16:15   75-20 VEDTAK  Studieseminarets tema  
16:15-16:20   76-20 ORIENTERING  Lokaler til Avspark 2021  
16:20- 16:30  77-20 DISKUSJON  Verdensdagen for psykisk helse- workshop  
16:30-16:35  78-20 ORIENTERING  Styringsdokumenter oppdatering  
16:35-16:45  79-20 DISKUSJON  Aktivitetsplan og budsjett  
16:45-17:05  80-20 DISKUSJON  Faglig omorganisering  
17:05-17:15  Pause    
17:15-17:30  81-20 DISKUSJON  Studentvalg 2021  
17:30-17:40  82-20 DISKUSJON  Fadderstyret 2021 struktur  
17:40- 17:45  83-20 VEDTAK  Kode på kontordørene  
17:45-17:50  84-20 ORIENTERING  Førsteutkast rapport fra workshop  
17:50- 18:05  85-20 VEDTAK  Opplæring av tillitsvalgte  
18:05-18:10      
18:10- 18:30  86-20 VEDTAK  Fadderrapport- UTGÅR  
18:30-18:40  87-20 DISKUSJON  Kakedag  
18:40-18:45  88-20 ORIENTERING  Endring av valgreglement  
18:45-18:55  89-20 DISKUSJON  Arbeidsområdet til valgkomiteen  
18:55- 19:10  90-20 DISKUSJON  Hybridløsning digital undervisnig  
19:10-19:20  91-20 VEDTAK  Supplering styrer, råd og utvalg  
19:20- 19:30  92-20 VEDTAK  Avspark 2021  
19:20-19:50    Eventuelt  
19:50-20:00  93-20  Møtekritikk  
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71-20 Godkjenninger 

Godkjenning av innkalling 

Innkalling vedtas 

 

Godkjenning av saksliste m/eventuelle endringer + eventuelt.  

Følgende saker foreslås at strykes 76-20, 86-20 og 91-20 Saksliste vedtas med foreslåtte 

endringer. Studentleder melder inn to eventuelt saker.   

 

Protokoll fra møte i august stemmes over.  

Protokoll vedtas uten endringer.  

 

72-20 Valg av møteleder og utstyrer 

Arbeidsforslag til vedtak stemmes over og vedtas.  

 

73-20 Orienteringer 

 

Studentleder:  

Legger til følgende i sin orientering: 

Informerer om at det har kommet nye studentposer.  

Informerer om at det er mye møtevirksomhet 

Skal til Oslo på leder samling med NSO i helgen (25 til 27 september).  

 

Nestleder:  

Legger til følgende i sin orientering: 

Sendt ut mail om rekruttering til fadderstyret så langt 8 stk. som har stilt.  

 

Velferds – og Læringsmiljøansvarlig: 

Legger følgende til i sin orientering:  

Bistått NITO 

Bistått IT-rådet med å rekonstruere seg.  

 

Utdanningskvalitetsansvarlig: 

Legger følgende til i sin orientering: 

Har i dag deltatt på møte i Fredrikstad Studentråd i kommunen og tidligere i møte med SiØ.  

 

Organisasjonskonsulenten:  

Legger følgende til i sin orientering:  

Har byttet kontor i Halden, sitter nå på C2-002, ønsker alle velkommen innom sitt nye kontor og 

informerer samtidig om at hun vil være å treffe på begge parlamentskontor noen ganger i mnd.  

 

Studentrådene:  

 

IR:  

Avdelingsstyretmøte og rådsmøte.  

Digital og fysisk klassevandring for å fylle opp med programtillitsvalgte.  
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Jobbet med en ny rolle på studieverkstedet i Fredrikstad.  

 

HV:  

Deltatt samtlige møter innkalt med ledelsen fra avdelingen.  

Lagt supplering av rådet på IS.  

Programtillitsvalgtansvarlig har fått opplæring 

 

IT:  

Funnet ny nestleder, Vadim Kiisel, som deltar her i dag.  

Hatt møte med avdelingsstyret. 

Hatt rådsmøte.  

Jobber med å finne programtillitsvalgte.  

 

LU:  

Rekonstituert seg, Ina er nå ny nestleder av rådet.  

Har laget en film som presenterer rådet. 

Laget en plan for møter resten av året. 

Linn (programtillitsvalgtansvarlig er på avdelingsstyretmøte nå (24 september) .  

Har avtalt å ha månedlige møter med ledelsen.  

 

ØSS 

Har byttet leder av rådet, ny leder er Yashar.  

Dea fra fadderstyret har blitt PR- og rekrutteringsansvarlig 

Hatt møte med ledelsen ved avdelingen.  

Hatt rådsmøte 

Jobber for å få alle tillitsvalgte på plass til sin avdeling.  

 

Læringsmiljøkonsulenten:  

Informerer fra studiestarts undersøkelsen- 912 besvarelser, så bra datagrunnlag.  

Studentene opplevde i stor grad å finne informasjon om studiestart osv. på Høgskolens nettside. 

Studentene er fornøyd med mottaket. Opplever å få hjelp fra ansatte når de har hatt behov for det.  

35 % av de som har svar har hatt et eller to fysiske møter ved studiestart.  

62% har ikke deltatt under fadderuken i år.  

 

Satt i gang en kursrekke i studieteknikk, første 16 september, 84 deltagere på første. Alle som deltok 

er godt fornøyd.  

5 oktober, 14 oktober 2 november – datoene for kommende kurs i studieteknikk, via canvas – gratis 

for alle.   

 

Studentsamfunn:  

 

Fredrikstad Studentsamfund (FSS):  

Etablert Samarbeid med HSS 

Samarbeid med Tap house 

Få til samarbeid med SiØ.  
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HSS: (Nestleder AU)  

Skal begynne med digitale quizer på Grensen Burgerbar i Halden.  

Jobber med samarbeid med FSS. Quizer kjøres annen hver gang og streams.  

Første quiz på Grensen er uke 41.  

Sarah fra AU supplerer: fått beskjed om maks 21 stk. får være fysisk på Grensen så det er usikkert om 

det blir noe videre samarbeid med de for quiz.   

 

Studentsamskipnaden:  

Skal neste uke ha styreseminar med opplæring. 

Hadde åpning av studentboligene Bjølstad 5 i går, veldig vellykket, 243 nye boenheter. Byggeprosjekt 

i Halden i gang, stoppet ikke av klage som har kommet inn. Bygget skal forhåpentligvis så ferdig til 

studiestart 2021.  

Har i dag vært Kontaktmøte med studentrådet i Fredrikstad, SiØ, SPiØ og Studentsamfunn, hvordan 

lage den beste studentbyen.   

SiØ råd og Helse, har nå også fått til et samarbeid med Fredrikstad Kommune og Helsestasjon for 

ungdom, samarbeid med leger, psykologer og diverse- ønsker hjelp til å spre budskapet.  

 

Høgskolestyretrepresentantene:  

Faglig omorganisering i fokus.  

Stort fokus på tilsynet fra NOKUT.  

Høgskolestyret har vedtatt utlysningstekst for stilling til ansatt rektor.  

Og det har bestemt at to studenter skal inn i prosessen med å ansette rektor og den ene av disse er 

studentleder  

 

Rektor:  

Styret har diskutert tilsetning prosess av ny rektor og bestemt utlysningstekst – rektor var ikke med 

der- følte det ble galt.  

Kritisk situasjon med svenske studenter som ikke får komme over grensen å fullføre utdannelsen 

grunnet COVID-19, det jobbes for å finne en måte å løse det på.  

Fra To-delt ledelse til en ledelse, påvirker en del av vår struktur.  

Rektor positiv til faglig omorganisering – selv om prosessen kan bli krevende.  

Statsråden Henrik Asheim var her for litt siden, kommer tilbake med helseminister Bent Høie i mars 

på åpningen av ferdighetssenteret.  

 

Sak 74-20 Studieseminarets utforming 

Nestleder presenterer saken, og åpner så for diskusjon.  

 

LU: Nødplan kun hvis oppblussing, digitalt.  

Tilpasse det studiene på hvert campus? Henger mer sammen, opprettholder energien. Beholde 

lengden.  

HV: Pågår for lenge, bør kuttes ned. Kjøre det likt i Halden og i Fredrikstad, AU deler seg. 

Studentrådene kan bidra mer, og arrangere det.  

 

Det legges til at det kan være utfordringer med å splitte opp, kan ikke kjøre samme tidspunkt.  
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Viktig med en rød tråd i det hele.  

Mulig å gå ned på budsjett på konferansierer. Kun en dato for seminar i samarbeidsavtalen, det er 

andre torsdag i februar (dvs. 11 februar 2021).  

 

IR: Viktig at Fredrikstad ikke glemmes, vil gjerne ha opplegg der. Ønsker å kutte dagen, da det 

oppleves som faglig når det pågår så lenge. Maks 4 timer.  

Liker tema Klima.  

LU: Trenger ikke å bli dyrt, ved å for eksempel bruke forelesere. Skal man komprimere alt veldig så er 

det ikke poeng. 4 til 5 timer maks. 3 timer blir for kort, vil at det skal være ordentlig.  

Studentleder legger til at tanken er å ikke gjøre det obligatorisk. Utformingen mulig problemet og ikke 

tiden, relevansen er det, det kommer an på. Er helt avhengig av at smittesituasjonen er annerledes enn 

det, den er i dag.  

 

Kommer forslag om å aktivisere de som deltar, gjøre det mindre passivt, man opplever da at tiden går 

fortere.   

HV: Er det rom for fysisk så samle studenter- da det er viktig nå 

LU: Spør om mulighet for opptak? Det vil fort koste mer og det er flere som kan ønske at sin del 

unnlates fra opptak.  

Parlamentet konkluderer ikke med noe i saken.  

 

75-20 Studieseminarets tema 

Nestleder presenterer saken kort, og åpner opp for å høre hva rådene tenker.  

LU: Kultur og mangfold som tema. Veldig aktuelt tema.  

IR: Mest for Klima og miljø, det er relevant for alle- dagsaktuelt. Kan trekke IR litt mer.  

IT: Ønsker Kultur og mangfold. 

HV: Psykisk og fysisk tema igjen- det er så dagsaktuelt.  

LU: har bærekraft og utvikling i alle fag 

Klima og miljø vil kunne trekke alle mener IR 

Studentleder sier verdens dagen for psykisk helse 5 oktober, viktig.  

To tema, et tema på hvert studiested.  

ØSS: I en slik periode psykisk helse, veldig press på det- man kan ikke fokusere på eksterne ting når 

ting ikke er bra er internt.  

Kommer helt an på hvordan man legger opp ting- rundt tema. Ingenting  

Rådene:  

 

Org.kons: legger til at evalueringen fra forrige studieseminar, viser til at mange mente at man ikke 

traff tema psykisk og fysisk helse godt nok.   

 

Nestleder ønsker å droppe SiØ og studentforeninger til neste år, det samtykker rådene til ved å nikke.   

Flytte vedtak til neste møte, innspill fra HV?  

Forslag om Work-shop.  

IR ønsker nok mer vedtak innad i rådet enn work-shop-  

Kommet med innspill om hvordan det skal kortes ned 

Endre vedtaket til at det utsettes til et ekstraordinært vedtak, og at rådene sender inn sine forslag til 

vedtak/tema til studentparlament@hiof.no innen 12 oktober.  

mailto:studentparlament@hiof.no
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IR: vedtak til neste. 

HV: ekstra ordinært parlamentsmøte.  

IT: Vedtak til neste /ekstra ordinært 

LU: Neste parlamentsmøte 

ØSS: Ekstra ordinært parlamentsmøte.  

Nestleder: alle råd møte ekstraordinært møte, der alt er klart.  

Det blir enighet om at vedtak utsettes til ekstraordinært møte, studentleder kommer til å kalle inn til 

det- til dette må rådene møte godt forberedt men en klar tanke for hva de ønsker.  

 

76-20 

Sak strøket 

 

77-20 Verdensdagen for psykisk helse Work-shop.  

Studentleder presenterer saken kort, tilbakemelding fra Corona-gruppe er at Parlamentet ikke kan ha 

aktivitet på stands eller dele ut noe.  

LU foreslår Work-shop tidlig i uke 40, der man åpner opp for at studenter er invitert til å delta i Zoom.  

SiØ kanskje kan stå ute den dagen, være mer synlige den dagen. Studentleder sier at SiØ heller ikke 

har lov til å stå på stand.  

Mentalt sammenbrudd og psykisk helse for menn – fra ØSS 

Studentleder sier at tema er: spør mer 

IR: snakket om å involvere forelesere mer, kan gå med t-skjortene, spør meg  

Hybridløsning slik som sist. Mer quiz-aktig form?  

Må være bedre tilbud fra SiØ, digitale tilbud- jobbe på tvers. Ønsker bedre markedsføring av SiØ.  

Studentleder sier at det ikke er sikkert at vi trenger en work-shop.  

LU: korte foredrag om psykisk helse i våre og SiØ sine kanaler? Studentleder sier hun skal høre med 

SiØ.  

Knapt med tid, studentleder ser det blir vanskelig med work-shop, ønsker samarbeid med rådene i 

forum på nett, dette er parlamentet positiv til.  

Studentleder vil ta videre kontakt med rådene.  

 

78-20 Styringsdokumenter oppdatering 

Studentleder orienterer, pr nå kun et dokument som gjenstår å «låse» til PDF i styredokumenter på 

Teams.   

 

79-20 Aktivitetsplanen og budsjett 

Nestleder presenter saken kort.  

Råd spør hva som skjer med penger de ikke har brukt og om det kan overføres?  

Org.kons sier at det ikke videreføres til neste år, og alle råd begynner med ny sum innvilget i budsjett. 

Overskuddet fra i år, «spares» i en «sålekonto» Det kommer inn ønske om å slå sammen sak 79-20 

med sak 80-20, vedtak – 9 av 10 stemmer for at de slås sammen.  

Forslag til vedtak er at vi slår sammen sak 79-20 0g 80-20, vedtas, og saken holdes sammen når Jo Ese 

pro rektor er kommet på.  

 

79-20 Aktivitetsplan og budsjett + 80-20 Faglig omorganisering  

Prorektor informerer Jo Ese kommer inn i møte og orienter  
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Fra 1 august 21 blir det endringer ved høgskolen ikke lenger avdelinger  

Jo Ese presenterer kort prosessen så langt.  

Spørsmål om studentene må bytte campus, dette skal avklares tidlig. Men man tror pr nå at det ikke vil 

påvirke mange.  

Kom innspill om at endringer i boligkontrakt for studenter med SiØ inngås i mars, noe de må være obs 

på hvis studenter må endre studiested.   

Jo legger til at det kan være lurt å vente med struktur endring i parlamentet så ikke endringen skjer før 

høgskolen foretar endring, slik at man beholder lik struktur  

Når skal man søke om midler til endringene? Dette skal kunne avklares innen kort tid legger Jo til.  

LU: ønsker fem råd, fordi de vet hva studiet er og går ut på.  

IR: sier at det bør være like mange stemmer fra hvert fakultet, at man ikke ser på størrelsen når man 

vekter antall fra hvert eventuelle fakultet som skal få stemmerett i parlamentet- uansett hvor store man 

er. Ønsker at rådene er like store i dag- med arbeidskapasitet.  

 

Studentleder legger til at man gjør godt i å ha samme struktur som Høgskolen. Rådenes rolle er i dag 

knyttet opp til avdelingens struktur, med fem råd opp mot fem avdelinger.   

Problemstillingen om hva hvis de nye rådene som velges inn i november og trer inn i vervet 1 januar 

2021 ikke har studenter fra alle institutt i sitt råd når den fagligomorganiseringen trer i kraft i august 

2021? Det løses hvis det skulle forekomme, vanskelig å planlegge for.  

LU: Leder – honorar – en som blir ansvarliggjort, den skal ha kontroll.  

10 000 pr råd fornøyde med det. Synes at fem stk. er et fint antall medlemmer for å få til ting.  

 

3 råd, mulig nestleder også honorar – alt er mulig å endre legges det til sier Studentleder. .  

 

Innspill fra ØSS:  

Et studentråd.  

Programtillitsvalgte representerer hver klasse.  

Lederstilling, nestleder – tenker kanskje flere til markedsføring. En til informasjonsrollen.  

Kan trekke mer talent når det er honorert.  

 

81-20 Studentvalg 2021: 

Studentleder presenterer saken. 

Utfordringer, det er kort tid til valget.   

Når på dagen skal work-shop holdes?  

 

LU: Ønsker det tidlig på dagen 6 april. 

Før kl 12:00, kan bare delta digitalt.  

ØSS: jobber tidlig 

 

HV: kan den datoen.  

Work-shop forslag fra 10:00 til 12:00 den 6 oktober, dette samtykkes det til.   

 

Målet med work-shop er at alt enkelt skal kunne settes ut i live fra rådens side kort etter at den er 

gjennomført.   
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82-20 Fadderstyret 2021 struktur  

Nestleder introduserer saken, og åpner for diskusjon.   

IR: ønsker ikke øke fadderstyrets honorar, hvis ikke flere i rådet får honorar.  

HV: gjort en ekstra ordinær jobb i år, ønsker heller å anerkjenne jobben nåværende fadderstyret har 

gjort.  

 LU: motivasjon bør ikke være penger, men noe man har lyst til å gjøre for studentene.  

Rådene samtykker om at årets fadderstyret har stått midt i en ekstra ordinære situasjonen  

Ønsker å anerkjenne de for jobben de har gjort. Innspill om at det vil være andre forutsetninger for 

neste års styret, derfor ønsker man ikke å øke honorar, som allerede er vedtatt, og i kontrakt.   

Forslag til å gjøre vedtak i saken:  

Ønske om å gi en oppmerksomhet til nåværende styret – ¾ stemmer for å lage vedtak i saken.  

Forslag til vedtak gi nåværende fadderstyret en ekstra oppmerksomhet, det stemmes med å gi tommel 

opp i Zoom, det vedtas.  

Saken diskuteres videre en annen gang sier studentleder.   

 

83-20 Kode på kontordørene 

Utdanningskvalitetsansvarlig presenterer saken – og forslag til vedtak.  

Følgende innspill kommer inn i tillegg til vedtaksforslag fra Arbeidsutvalget:  

LU: Ønsker hybrid løsning av 2 og 3. LU synes at koden burde skiftes annen hver mnd. Fint å kunne 

låse inn noe.  

IR: ønsker å skifte kode hver gang nye medlemmer 

 

ØSS: Stiller seg bak 2 og 1 

HV: Tror det blir for hyppig med kontorkode endring hver annen mnd.  

Forslag om å bytte kode hver 3 eller 4 mnd, på en fast dag.  

ØSS-skap den beste løsningen 

Det stemmes over 6 forslag de med stemmerett kan kun stemme på et forslag- nettskjema benyttes.  

10 rådsmedlemmer stemmer i saken.  

To alternativer har fått 50 % stemmer hver- det må derfor stemmes på nytt, studentleder setter opp et 

nytt skjema.  

Alternativ 2 og 3:  60 % av stemmene – det som vedtas.  

Låse verdisaker inn i et skap- endre kontorkode annen hver mnd 

 

84-20 Førsteutkast rapport fra work-shop 

Studentleder informerer kort, og sier at alle skal få tilsendt rapporten, har man innspill eller spørsmål 

send epost til studentleder@hiof.no  

 

Milena Sandi Cruz fra HV, drar fra møte- HV har en stemme resten av møte. Resten av 

møte forløper seg med KUN 9 stemmeberettigede representanter.   

 

85-20 Opplæring av tillitsvalgte  

Studentleder presenterer saken kort 

LU: sier at de har laget seg gode systemer, og rigget dette godt- for kommende år. LU har brukt mye 

tid på dette.  

mailto:studentleder@hiof.no
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Studentleder sier at målet med dette er at dette skal være sikret at alle programtillitsvalgte får den 

samme grunninnføringen og at rådene kan kjøre en egen separatdel etter fellesdel.   

Manglende kvalitetssikring har vært et problem melder IR. Ønsker en felles del og så kan man ha det 

separat.  

Kommer ønske om en felles sjekk-liste 

LU sier at alle er velkommen til å se deres digitalt -14:15, 1 oktober.  

Det skal stemmes for å se hvem som er interessert i en felles opplæring, det stemmes i nettskjema.  

Det vedtas at det skal være felles opplæring, men gjøres unntak for LU som har etablert en rutine som 

fungerer.  

 

86-20 

Sak strøket.  

 

87-20 Kakedag 

Lar seg ikke gjennomføre, fått nei fra Corona komité.  

 

88-20 Endring i Valgreglement 

Studentleder orienterer kort, ikke hensiktsmessig å gjøre endringer nå, når vi likevel må gjøre 

endringer når faglig omorganisering trer i kraft.  

 

89-20 Arbeidsområdet til komiteen,  

Studentleder orienterer kort  

PR- og rekrutteringsansvarlig burde sitte i komiteen.  

3 eller 5 i en komité ser studentleder.   

Org.kons sier at det kan være utfordrende med mange.  

Innspill om at det hadde vært fint med 3 med hovedansvar og 2 som vara . 

Dette blir videre en sak på et senere tidspunkt avslutter studentleder saken med.  

 

90-20 Hybridløsning digital undervisning 

Saksbehandler Yashar fra ØSS presenteres saken.  

LU: sier at det fungerer slik hos dem, klassen delt i to. Noe har også vært førstemann til mølla for å 

delta fysisk via påmelding.  

IR: delt opp i grupper, med maks antall personer kvarter i et klasserom. Komme i gruppen du er satt 

opp i. Oppfordrer til å delta fysisk så langt so mulig.  

 

Innspill om å styre chat når det kjøres hybrid. Forelesninger uttrykker problemer med teknikk.  

Størrelse på klasserom er styrende.  

Statsvitenskap, lærer tatt initiativ til at kollokviegrupper som møtes fysisk.  

IT: noe delt opp digitalt og fysisk- foreleser fokuserer fort på de som deltar fysisk- går ofte bort fra 

mikrofon for de som deltar digitalt.  

Yashar sier at foreleser kunne hatt en studentassistent som kan oppdatere læreren. Det er tydelig at 

forelesere trives mer med det fysisk.  

Konkret forslag, en deltar i det digitale – i det fysiske rommet med foreleser og tar opp eventuelle feil.  

Studentleder informerer om at høyskolen har vært stort fokus på første års studenten – heve den 

synkrone forelesningen   
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Man melder seg opp i et skjema, for det er begrensende plasser fysisk   

Kan også møtes i mindre grupper og diskutere eventuelle problemstillinger sammen. 

Studentleder- spør om det skal tas opp i fagligledermøte for å høre fra dekan var praksis er, blir ikke 

bestemt. Hybridløsning er pr i dag mest krevende.  

Innstiller takker for innspill 

 

91-20 

Sak strøket.  

 

92-20 Avspark 2021 

Organisasjonskonsulenten innleder saken og presenterer forslag til vedtak 

LU: positive til A, men går for B, grunnet at det er dyrt med overnatting og COVID-19  

Hv: Hyggelig med det sosiale, 

I år han man ikke vært på  

LU legger til Karantene tid for de i praksis  

ØSS: smittevernregelene må overholdes til enhver tid.   

 

Studentleder – hva skjer med eventuell avbestilling? Det skal ikke være noe problem, Org.kons vil 

gjøre alt videre i dialog med høgskolens HMS-rådgiver.  

Må være et tilbud digitalt for de som har behov for det uansett hvilket vedtak man går for.   

Støtter valgfri overnatting 

Det stemmes, vedtak 

Vedtak blir avspark på Scandic med valgfri overnatting.  

  

Eventuelt saker:  

To fra studentleder  

 

PULS: Erfaringssamling  

Fått spørsmål fra PULS, 15 oktober kl. 14:00 til 15:30 , erfaringssamling – ønsker å samle både 

studenter og ansatte for å diskutere utfordringer.  

Forelesere kan kreve at studentene skal vise seg på kamera.  

Ønsker 3 til 5 studenter representanter som skal diskutere problemstillinger ved digital forelesninger 

sammen med fagmiljø.  

Frida fra LU melder seg, Sarah melder seg, Charis melder seg og Vadim.  

Studentleder ønsker tilbakemelding innen tirsdag 29 september på om det er flere i rådene som ønsker 

å delta her.  

 

Ansettelsesutvalg for rektor 

Studentleder er en av to studenter som skal være med, i tilsettingsprosess. Det er ønsket med en 

mannlig representant. Det må ha en valgprosess på hvem skal  

Kunne Org.kons vært en intervjuer for en slik kandidat? 

Studentleder sier at den er den eneste som vet prosessen? Utdypes ikke mer.   

Innspill om motivasjonsbrev og nettskjema 

Synne og Vetle utformer dette- studentleder skal oversende mail fra høgskoledirektøren.  
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93-20 Møtekritikk 

Bra møte, men har blitt en del repetisjon av ting som har blitt sagt. 

Fornøyd med møte, beklager hvis det snakkes lavt 

Noen ganger greit med repetisjon av ting, 

Bra møte oppsummeringer nødvendig, før avstemning da blir  

Synes det har gått greit  

Mye energi i de første sakene – dabber litt av underveis.  

Studentleder selvkritikk på at det går litt fort i blant. Gode diskusjoner fint at det kommer nye forslag. 

Skal bli bedre med orienteringene sine etter hvert.  

Gode diskusjoner 

Diskusjonene har tatt seg opp fra forrige møte  

Litt korte pauser, må være litt lenger, så man rekker   

Bra at de som deltok digitalt har sagt nærmest like mye som de som deltok fysisk.     

 

 


