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Møtedato: 23.09.2021 Møtested: AudMax, Campus Halden  
 

 
Til stede med stemmerett 

 

Dea Sadiku Studentrådsleder, Studentråd IIØ 

Charis Schille Nestleder, Studentråd IIØ 

Khayam Nami Programtillitsvalgtsansvarlig Studentråd IIØ 

Ina Adele Fiskerstrand  Studentrådsleder, Studentråd LUSP 

Marie Alvilde Skjennum Johnsen Programtillitsvalgtsansvarlig, Studentråd LUSP 

Marita Lindgaard Stivang Programtillitsvalgtansvarlig, Studentråd LUSP 

Tara Kamil Nestleder, Studentråd HVO 

Shabnam Ayoubi Programtillitsvalgtsansvarlig Studentråd HVO  

Marita Eriksen Bergstrand PR – og rekrutteringsansvarlig, Studentråd HVO 

Til stede uten stemmerett 

Sarah Naomi Lunner Studentleder 

Observatører:  

Annette Veberg Dahl (gikk etter sak 135-21) Prorektor Utdanning  

Emilie Ying Ulstad Hovland (gikk etter orientering) Leder, Fredrikstad Studentsamfunn 

Anette Fjeld  Høgskolestyretrepresentant 

Jørgen Olsen Borgen Høgskolestyretrepresentant 

Emily MacPherson (deltok frem til kl. 17.45) Internasjonalt ansvarlig, Norsk 
Studentorganisasjon (NSO) 

Sekretariat 

Elise Ager  Organisasjonskonsulent 

Ordstyrer 

Mats Louis Christensen Ordstyrer  
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Forslag til saksliste   

   

15:15-15:20   132-21 VEDTAK   INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL   

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

15:20-15:25   133-21 VEDTAK   VALG AV MØTELEDER  OG ORDSTYRER 

15:25-15:35   134-21 
ORIENTERING   

ORIENTERINGER:   

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

15:35-15:50 135-21 Diskusjon Velkommen til studentombud  

15:50-16:00 PAUSE  

16:00-16:20 136-21 - Vedtak Sanitetsprodukter 

16:20-16:40 137-21 Vedtak Studentposen/studentpakken  

16:40-17:10 138-21 Diskusjon FNs klimarapport og bærekraftmål 

17:10-17:25 139-21 Diskusjon Sosiale medier 

17:25-17:45 140-21 Diskusjon Studentvalg 2022 

17:45-18:05 PAUSE  

18:05-18:45 141-21 Diskusjon Et studentdemokrati?  

18:45-19:15 142-21 Vedtak Hvordan skal høgskolen stille seg til ikke-
binære studenter? 

19:15-19:30 143-21 - Vedtak Fadderstyret 2022 

 19:30-19:50 128-21 Vedtak Representant til UKU   

(Utdanningskvalitetsutvalget) 

19:50-20:10 144-21 Diskusjon Arrangementer for SpiØ 

20:10-20:20 PAUSE  
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20:20-20:40 145-21 Diskusjon  Norsk studentorganisasjon  

20:40-21:10 146-21 Diskusjon Studentrådenes økonomi 

21:10-21:30 147-21 Vedtak  Kontortid 

21:30-21:40 148-21 Orientering Fadderstyrets håndbok 

21:40-21:50 149-21 Orientering Demokratitid 

21:50-22:00 150-21 Orientering Tillitsvalgtopplæring 

22:00-22:15 151-21 Diskusjon Verdensuken for psykisk helse 

  EVENTUELT 

22:15 152-21 Diskusjon MØTEKRITIKK 
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132-21 INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL 

A. Innkalling 
Det kommer ingen innspill til innkallingen  

Innkalling vedtas som den er, ved håndsopprekning 

B. Saksliste 

Innspill fra Studentleder det er behov for å flytte sak 145-21 til etter sak 135-21 

Det kommer ingen andre innspill eller ønske om endringer. 

Sakslisten vedtas den ene endringen og fem eventuelt saker.  

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

 

133-21 VALG AV MØTELEDER OG ORDSTYRER  

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak vedtas. 

Møteleder: Studentleder Sarah Naomi Lunner, Ordstyrer: Utdanningskvalitetsansvarlig Mats 

Louis Christensen 

134-21 ORIENTERINGER 

A) Studentleder:  

Legger ikke til noe i den allerede gitte skriftlige orienteringen.   

B) Arbeidsutvalget:  

 

Utdanningskvalitetsansvarlig: 

Legger ikke til noe i den allerede gitte skriftlige orienteringen.   

 

C) Studentrådene: 

 

IIØ: 

Har siden sist nesten blitt fulltallig. Mangler en programtillitsvalgtansvarlig i Fredrikstad 

Jobber med å rekruttere tillitsvalgte, vanskelig å få tak i 3  

 

HVO:  

mangler fortsatt to til rådet, ikke fulltallige. Jobber med å rekruttere.  

Har hatt rådsmøte, der de har blant annet diskutert sine hjertesaker 

Skal besøke klasser, i forkant av valget.  

Tenker å henge opp plakater om sitt råd for å nå ut til flere.  

Har ikke hatt PTV-møte enda, Shabnam har sendt ut mail til alle tillitsvalgte, skal ha møte 

med de alle 14 oktober.  
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LUSP:  

jobber med leksehjelp prosjektet. 

har hatt rådsmøte.   

 

D) Organisasjonskonsulenten: 

Legger ikke til noe til den allerede gitte skriftlige orienteringen. 

E) Læringsmiljøkonsulenten: 

Ikke tilstede/ikke fått tilsendt orientering 

F) Studentsamskipnaden: 

Ikke tilstede/Ikke fått orientering 

 

G) Fadderstyret: 

Ikke skjedd så mye siden sist, jobber for fullt med fadderrapport.  

H) Høgskolestyretrepresentantene:  

Har hatt et kort styremøte, der rektor har fått fullmakt til lokaleføringer.  

Styret har i gang satt ny struktur for et ansettelsesutvalg.  

Vil oppfordre parlamentet til å lese sakspapirene til Høgskolestyret.  

Jørgen er ny fast representant  

I) Studentsamfunnene:  

Fredrikstad Studentsamfunn (FSS): 

Jobber på spreng for å få inn flere bartendere.  

Skal ha generalforsamling i dag kl. 17:00 og får mest sannsynlig  

Håper på å kunne åpne for fullt fra neste uke, 250 gjester i stedet for 81. 

Mest sannsynlig Emilie sitt siste parlamentsmøte, mulig hun blir med ny leder på neste. 

Idretten er nå oppe å går for fullt.   

Halden Studentsamfunn (HSS): 

(Org.kons leder opp tilsendt orientering) 

Vi i Halden Studentsamfund hadde onsdag 22. september våres første fysiske quiz med 

karaoke i AUD6 på lenge og så deltakertall opp mot de 50, dette anser vi som en suksess og 

ønsker å fortsette med slik som før pandemien, ellers bedriver vi stand virksomhet i Vrimle 

og jobber fortsatt med rekrutering både av frivillige og styremedlemmer. Vi har fått flere 

frivillige, deriblant flere utvekslingsstudenter som alltid er en glede. Ellers holder 

brettspillforeningen på for full mundur, noe tur og frilufts-foreningen også gjør. Volleyball 

foreningen venter fortsatt på tillatelse til å starte opp igjen, og det ser lysere og lysere ut. 

Ellers vil jeg oppfordre dere alle til å spre ordet om at vi her i Halden ser etter engasjerte 

sjeler som kunne tenkt seg å engasjere seg i studentvelferden, så hvis dere kjenner noen så 

er det bare å sende dem våres vei. 

 

J) Ledelsen: (Annette Veberg Dahl, Prorektor) 

Planlegger for å ha mest mulig av eksamen på campus. Timeplanleggingen for våren er i 

gang og etter jul vil det være tilnærmet normalt, dvs. ingenting skal være digitalt.   
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Håper at Studentparlamentet er på ballen med å velge inn vararepresentanter til 

Høgskolestyret.  

K) Broen Studentavis:  

Har hatt to møter siden sist, Kawser skal ikke lenger være dagligleder/redaktør.  

Driver å overfører alt det juridiske nå til ny redaktør i Brønnøysund registeret. 

De har stort fokus på å rekruttere inn nye journalister for tiden.   

 

135-21 VELKOMMEN TIL STUDENTOMBUD 

Aina Karlstad presenterer seg selv for parlamentet og forteller litt om bakgrunnen sin.  

Studentombudet har taushetsplikt. Aina kan gi råd og veiledning og ta vurderinger.  

Studentombudet vil aldri være en partsrepresentant, kan aldri tale en students sak i et møte.  

Prøver å løse sakene er de har oppstått.  

Kan kontaktes på studentombud@hiof.no  

Aina gleder seg veldig til å komme ordentlig i gang, samarbeider tett med andre 

studentombud i Norge. 

Hva forventer studentparlamentet av Aina? 

LUSP: at du hjelper oss.  

IIØ: ser på problemet og sørger for at «problemet» følges opp riktig.   

145-21 NORSK STUDENTORGANISASJON (NSO) 
Emily Internasjonalt ansvarlig og kontaktperson for Studentparlamentet i Østfold innleder 

med å presentere seg selv kort, for så å informere om NSO.  

31 medlemslag, Studentparlamentet er en av disse. NSO er en interesse organisasjon. De 

representerer ca. en kvart million studenter.  

3 myndighetsorgan: 

Landsmøte: øverste organ, sammensatt av medlemsslag, totalt 181 delegater.  

Sentralstyret 

Arbeidsutvalget (daglig ledelse, 6 medlemmer)  

Opptatt av like muligheter til utdanning.  

Jobber nå kontinuerlig med saker frem mot regjeringsskifte.  

Oppfordrer til søking på fondsmidler og sier at det er mange ledige spennende verv i NSO.  

NSO har følgende nettside: www.student.no (nettsiden legges om i disse dager)  

Emily informerer om at det er mange spennende verv man kan ta på seg i NSO, og at 

Studentleder ble leder av en komite under landsmøte i fjor og har hatt det veldig fint i det 

vervet, sitter nå på andre året.  

 

136-21 SANITETSPRODUKTER 

mailto:studentombud@hiof.no
http://www.student.no/
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Studentleder innleder saken med å fortelle bakgrunnen, det er en sak som er diskutert i NSO 

og som er vedtatt der. NSO stiller med følgende på alle sine arrangementer: 

Antibac, munnbind og santinitetsprodukter.  

Hva mener parlamentet om dette? Hva må til? Burde høgskolen også tilby dette?  

IIØ: kjør på, ser ingen grunn til og ikke ha det.  

LUSP: fint tilbud, men går det fra høgskolen eller fra studentparlamentet?  

Studentleder sier at det kommer jo an på hva parlamentet ønsker at skal jobbes med videre, 

men at vedtar parlamentet at de skal tilby dette på sine arrangement så vil det dekkes                 

av parlamentet, hva angår dette i forhold til høyskolen vil hun eventuelt ta videre.  

 

IIØ: når de snaket om det i rådet, var alle positive til det.  

HVO: helt for dette, men hvordan vil dette fungere i praksis på høgskolen?  

Det ville da bli lagt inne på toalettene f.eks legger studentleder til.  

LUSP: hvem er det som skal bytte, fylle på osv?  

Skal vi jobbe større, med HiØ vil man gå i dialog der svarer studentleder opp igjen.  

Parlamentet vedtar at observørene kan delta i debatten. 

Jørgen: Skal det være dispensere?  

Emily fra NSO: ved UIT jobber de med det samme, og der jobber man også med 

studentsamskipnaden om dette og at dette er noe som bør tilbys også på boligene. Emily 

oppforderer Studentparlamentet til å gå i dialog med SiØ.   

Parlamentet går til vedtak 9 har stemmerett i saken.  

9 av 9 stemmer for vedtak A. 

Studentparlamentet vedtar at de skal tilby studenter sanitetsprodukter på alle arrangementer 

de vi står som arrangør og skal jobbe for at Høgskolen tilbyr dette på sine arrangementer og 

isine lokaler. 

137-21 STUDENTPOSEN/STUDENTPAKKEN 

Studentleder innleder saken.  

Hva vil Studentparlamentet?   

IIØ: erstatte posene med esker. Mange unødvendig kuponger, særlig også når alle 

kupongene alt er å finne på en app.  

LUSP: forslag om en gjenbrukspose, som kan brukes flere ganger, færre vil nok legge denne 

fra seg da.  

IIØ: vil jobbe for å få de mer bærekraftig, sløsing av papir å ha kupongene når de er på 

appen. De kunne hatt det i papirposer f.eks?  

 

HVO: kunne fått noe som var mer nødvendig til hverdagen kanskje, bind f.eks.  
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LUSP: tidligere har det jo vært bind – heller la studentene plukke egne «poser» da vil ikke 

innholdet blitt kastet. La studentene få ta selv det de har lyst på.  

Studentleder: sier at studentparlamentet faktisk har egne handlenett.  

USN har kuttet ut studentpakkene i en periode. Hvordan kan vi påvirke NSO, som er for 

disse posene? 

IIØ: lurer på hva studentene USN mener om dette med at posene er kuttet. 

HVO: La studentene få «plukke» innholdet selv 

Anette: bruke FNS klimarapport for å kreve en endring på studentpakken.  

Studentparlamentet går til vedtak.  

9 av 9 kan stemme.  

9 stemmer for vedtak A.  

Studentparlamentet vedtar at de skal arbeide med denne problemstillingen, og jobbe for et 

mer bærekraftig produkt.  

138-21 FNs KLIMARAPPORT OG BÆREKRAFTSMÅL 

Studentleder saken, og presenterer kort rapporten 

Opptak av fysiske forelesninger som gjør at studenter som bor lenger unna ikke kjører 

Studentleder sier at det skal være et større møte med Østfold Kollektiv transport 15 oktober, 

og HIØ har gått i gang med et hjemjobbhjem 

IIØ: få flere ladestasjoner, både bedre og raskere. Fulle kontainere på boligene, ønsker å 

sortere men får ikke gjort det. 

Gå helt bort fra engangsbruk – mer bruk av porselen osv.  

LUSP: Det funker å skremme, få opp plakater. Kjør sammen, kast søppla de- minne de på 

dette.  

 

IIØ: for mye frykt kan gjøre at de ikke bryr seg lenger.  

Annette: er du over 30 år mister man studentrabatten, det burde også lønne seg for 

studenter over 30 å reise kollektivt.  

HVO: liker plakat ideene til LUSP.  

Studentleder: sier at dette med alder i kollektivtransporten er tatt opp.  

Anette: Studentene blir eldre, man utelater mange av disse fra mange av de godene.  

Emily: sier at dette er noe de også jobber for i NSO, og rabatten skal være uten 

aldersbegrensning når du er student.  

LUSP: pushe på hvor folk får praksisplasser, studenter som bor i Halden får praksis i Askim 

og vica versa- mye unødvendig kjøring.  

IIØ: håpløst kollektivt mellom  
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HVO: tok tog til Oslo t/r nesten 400 kr med studentrabatt latterlig dyrt.  

HVO: har det vært snakk om å sette opp solcelle panel på taket i Fredrikstad?  

Studentleder: sier at hun ikke har fått tatt det opp.  

LUSP: pushe på samkjøring, mye tid går også bort ved å reisekollektivet, 4 timer totalt fra 

Moss til Halden pr dag.  

Org.kons: sier at det har vært en samkjøringsapp eller ligende, lagd på IT, skal finne ut hvem 

som holdt i det.  

Studentleder ber om hjelp til å lage skremselsplakater, samtlige råd sier at de kan bistå.  

139-21 SOSIALE MEDIER 

IIØ : har klart å komme i gang med å poste. Kunne hatt en tab i teams til markedsføring slik 

at det er lett tilgjengelig der. Være flinkere til å kommunisere innad i rådet også.  

Kontortiden må markedsføre godt legger studentleder til.  

LUSP: Sette opp ukentlige take-overs, en av åtte burde alltid ha tid til å legge ut noe. 

IIØ: Ønsker også å få frem mer om de som sitter i rådene, hvem er i de ulike rollene. Ønsker 

å gjøre det mindre formelt.  

LUSP: Ønsker å sette opp faste dager til take-over.  

Studentleder foreslår at de dagene dere skal ha kontortider, så kan man ta over samtidig.  

HVO:  

man kunne hatt månedlige temaer for publiseringer i sosiale medier.  

Annette:  

sier at Oslo Met er veldig gode på sosiale medier.  

Alle innspill noteres ned og tas med videre.  

140-21 STUDENTVALG 2022 

Studentleder innleder saken, og åpner for diskusjon.  

HVO: ønsker å legge ut plakater, i sine kanaler med QR. Ha konkurranser for å få flere 

følgere. 

IIØ: stå på stand. Akkurat nå har IIØ kun representanter i Halden, de lurer på om HVO kan 

hjelpe de litt med å nå ut til studentene i Fredrikstad. Stiller seg bak sponsorer, men er 

usikker på hvordan vi skal det til.  

Org.kons: sier at de har fått spons fra Rudsskogen, i tillegg til SPA behandlinger ved 

tidligere. Representanter fra AU og råd har f.eks. fått spons ved å gå innom Elkjøp, Rema 

1000 osv.  

Org.kons opplyser om at den største oppslutningen vi har hatt ved HiØ var i 2012, da var 

oppslutningen 31,7%.  

De siste årene har oppslutningen ligget på under 10% 

IIØ: utfordring for å nå ut til de som er i praksis?  
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LUSP: Bruke praksislærene 

Org.kons: sin observasjon, er at mange tenker at det «ikke vits å stemme», Lite valg, når det 

kun er åtte som stiller eller under åtte som stiller til hvert råd. Best med et reelt valg.  

Mye av jobben til å få folk til å stemme, ligger i at det skal være verdt å stemme. Kjedelig når 

folk automatisk kommer inn fordi for få kandidater har stilt.   

 

IIØ: mange opplever at ting tar for lang tid, vanskelig å se hva de får ut av å stemme.  

Studentleder: stille til verv, stort for personlig utvikling. Kan ikke klage hvis man ikke 

stemmer.  

IIØ: folk sier at de vet lite om kandidatene, får de vite mer om kandidatene kan det gjøre det 

lettere for dem å stemme.   

LUSP: Hadde muligheten til å stå på stand når hun stilte, valgte det bort- og de kunne skrive 

så langt som man bare ville i skjema når man stilte.  

IIØ: Hva er godene for å sitte i verv?  

 

Studentleder: får en god attest, og også mulighet til å få en god referanse for å gjøre det lille 

ekstra.  

IIØ: det meste av rådet nå er «IT studenter» og fra BIK 

Alle innspill noteres ned å tas med videre.  

 

141-21 ET STUDENTDEMOKRATI? 

Studentleder innleder saken 

LUSP: vanskelig sak, føler at det gjøres mye som ikke når ut. En viktig sak å snakke om 

dette.  

IIØ: Tror at dalende engasjement blant studentene hovedsakelig  skyldes pandemien, og at 

det er flere studenter som prøver å ta igjen mye nå. Studenter kommer f.eks inn i jobb igjen. 

Siden det er «nytt» at ting åpner opp igjen, så må studenter få lov til å bli vant til at ting vil 

skje. De som dukker opp må få gode opplevelser – da vil flere dukke opp neste gang.  

Studentleder: Dette er mulighet for Studentparlamentet «å begynne på nytt». Hvordan vil vi 

ha det fremover?  

IIØ: vise mer av hvordan det er innad i rådene hvis engasjement gjerne litt overdrevet, 

engasjement engasjerer andre, det vil få inn flere folk.  

HVO: holdningene til eget arbeid og eget engasjement er viktig, det smitter.  

Studentleder: det er ikke bare studenter som er dårlig til å møte opp på ting, ledelsen møter 

heller ikke opp på ting. 

IIØ: alt har vært digitalt så lenge, mer å ta tak i når ting blir fysisk igjen, det krever litt mer 

planlegging.  

Forslag til økt engasjement: mer fysisk kontakt (stands) gå i forelesninger, ha flere 
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arrangement som appellerer til studentene. Økt synlighet. Halloween fest, i regi av 

studentparlamentet? Mer team building innad i rådet sosialt. 

Studentleder: ikke mye budsjett til større arrangement, har snakket med HSS om de vil ha 

halloween fest.  

Ønsker dere et velfungerende studentdemokrati? Og hvordan skal vi bli et? Hvordan øke 

eget engasjement? sier studentleder.  

LUSP: fra og med neste år på Kick-off, et godt kick off sosialt, få «banket» inn verdier. Hva 

engasjerer deg? Hva gjør du her? Runde på Avspark.  

Annette: Som ny student visste ikke hun ikke hvor studentleder satt. Studentene vet for lite, 

det er noe som ikke treffer dem.  

IIØ: ønsker mer markeringer på gulvet, og gjerne med tekst? 

Studentleder: flere muligheter til større markedsføring på campus, referer til to store bilder 

SiØ sier.  

IIØ: har veldig lyst på en stor banner over døren. Vil at døren til kontoret skal skille seg ut fra 

alle andre dører.   

Annette: engasjere IT-studenter til å lage «skilter» 

 

IIØ: flere kakedager.  

Alt noteres ned og Studentparlamentet bestemmer sammen å gå videre til neste sak.   

142-21 HVORDAN SKAL HØGSKOLEN STILLE SEG TIL IKKE-

BINÆRE STUDENTER?  

Studentleder innleder saken og åpner for debatt 

LUSP: vanskelig sak, og det er lagt mye tid ned i våre styringsdokumenter.  

IIØ: vanskelig sak, for å gjøre noe med det for å være mer representativt. 

LUSP: åpen for å endre styringsdokumentene 

Org.kons: sier at det kunne vært kjønnsnøytrale doer i Halden, og at det er mulighet for det 

flere steder allerede egentlig.  

Legger også til at styringsdokumentene til parlamentet kan vise til mandatet til 

Høgskolestyret.  

Studentparlamentet går til vedtak 

9 av 9 kan stemme, 

 9 stemmer for og vedtar forslag til vedtak A 

Studentparlamentet vedtar å endre kjønnsbestemmelsen i sine styringsdokumenter.  
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143-21 FADDERSTYRET 2022 

Studentleder presenterer saken.  

IIØ: støtter forslaget om to nestledere.  

LUSP: hvem skriver stillingsinstruksen da?  

Studentleder: AU lager et forslag til stillingsinstruks som parlamentet må vedta.  

LUSP: da er de positive.  

Org.kons leser opp årets (2021) honorar:   

Fadderleder: 8000,- 

Nestleder: 7000,- 

Arrangementansvarlig: 5000,- 

Markeds- og rekrutteringsansvarlig: 4000,- 

HSS/FSS: 4000,- 

Det er ikke snakk om å øke total summen, det er kun omfordeling.  

IIØ: senker man det til samfunnene så kan det gjøre de mindre engasjert.  

LUSP: tror ikke det blir et problem 

Org.kons: sier at de fleste som stiller til styret vet ikke at de får honorar, at det kommer på de 

som en positiv overraskelse.  

9 av 9 kan stemme,  

9 stemmer for og vedtar forslag til vedtak A. 

Studentparlamentet vedtar at de godkjenner forslaget til honorar til Fadderstyret for 2022.  

 

128-21 REPRESENTANT TIL UKU (Utdanningskvalitetsutvalget) 

To kandidater har stilt, kun en person har svart på henvendelser.  

Siden dette er en personsak protokollføres ikke alt i detalj.  

Studentparlamentet velger å stemme inn Vlora Memishi til Utdanningskvalitetsutvalget for 

studieåret 2021/2022.  

Vlora blir kontaktet av Org.kons.   
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144-21 ARRANGEMENTER FOR SPIØ 

 

Leder av LUSP rådet, leder saken 

LUSP: ønsker ball 

 

HVO: har også snakket om ball.  

LUSP: Mulig det burde være to, et pr campus- vanskelig med 8000 studenter.  

IIØ: Quiz m/premier, arrangementer med mat, laan, Fifa-turnering i AUD Max, Smash brow 

turnering i Aud max, vin-smaking/øl-smaking.  

Halloween quiz, skrekkspill kveld med VR, premier under studentvalget, gløgg i november. 

Julefilmkveld, lussekatt, Lucia kor rundt på høgskolen.  

Food-truck festivalene, invitere de til begge campus.  

Studentleder: lite midler til dette nå.  

Org.kons: ikke glemme studentsamfunnene i dette, de er etablert på vært campus. Mange 

store utgifter på parlamentet etter jul.  

LUSP: «Lure» inn FSS og HSS til å få de til å bidra.  

IIØ: Hva er planlagt for PRIDE neste år? Kunne vi gjort noe da?  

Studentleder: sier at det hadde vært veldig fint med noe til Pride.  

Alle innspill noteres ned, og Studentparlamentet bestemmer seg for å gå videre til neste sak.  

146-21 STUDENTRÅDENES ØKONOMI 

LUSP: 

Har laget et som er på teams, leder leser det opp.  

HVO: 

Ligger også på Teams, det er ikke så detaljert.  

IIØ:  

Har ikke laget seg en skisse, skal sjekke opp i hvor realistisk at de har tenkt så langt er. 

Studentleder: sier at det er viktig å huske at semesteret går veldig fort, og det som ikke 

brukes av semesterets 12 000 kr, mister rådet. Ingen penger videreføres fra årets midler.   

Org.kons legger til at hun er tilgjengelig for å hjelpe med alle innkjøp osv slik at råd slipper 

utlegg.  

147-21 KONTORTID 

Saksbehandler presenterer saken.  

IIØ: «glemt» Fredrikstad litt, men tenker fra 10:00 til 12:00 i Torsdag.  

HVO: tenker demokrati-tiden på torsdager fra 14:00 til 16:00 
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Studentleder: sier at det er uheldig og legge 

LUSP: midt i overgangen til lunsj på tirsdager 10:30 til 12:30 

HVO får 2 min summetid til å finne ny tid.  

HVO bestemmer fra 12:00 til 14:00 på torsdager.  

IIØ er usikre på når de pr 23.09.2021 kan ha kontortid  

Studentleder utfordrer IIØ til å ha samme kontortid på begge campus, det er også lettere for 

markedsføringen sin del.  

Studentleder og Leder av IIØ tar 5 min fraksjonsmøte på gangen.  

 

IIØ: tar kontortid i Fredrikstad torsdager fra 10:00 til 12:00 

Dette blir rådenes kontortid høsten 2021:  

HVO: 12:00 til 14:00 på torsdager 

LUSP: 10:30 til 12:30 på tirsdager 

IIØ: 10:00 til 12:00 på BEGGE campuser på torsdager 

 

148-21 FADDERSTYRETS HÅNDBOK 

Saksbehandler presenterer saken. 

Det kommer spørsmål om denne skal revideres fra år til år, og hvordan prosessen med den 

skal være?  

Studentleder legger til at denne skal legges frem for parlamentet før den distribueres videre 

til nytt styrere. 

149-21 DEMOKRATITIDEN 

Studentleder minner om at demokratitiden er låst av på torsdager fra 14:00 til 16:00. 

Det skal IKKE foregå noen form for fagligaktivitet, uavhengig om den er «frivillig» eller ei.   

Er det forelesere som ønsker å legge arrangementer i denne tiden, skal dette søkes om på 

epost til studentparlament@hiof.no – det vil ikke gjøres noen unntak for ting i dette 

tidsrommet.   

De som går på samlingsbaserte studier har blitt gitt unntak, men det er også det eneste 

unntaket.  

HVO: opplever problemer med deltakelse fra studenter i praksis, men også fra studentene på 

paramedisin.  

Nevner også at det ble lagt opp til en frivillig tur på barnevern som gikk over 4 dager også i 

demokrati-tiden, når faglærer ble konfrontert fikk studenten høre «at turen ikke er 

obligatorisk», ble et vanskelig valg for studenten med verv og ikke delta.  

 

Org.kons: det skal ikke være arrangement i demokratitiden som konkurrerer med det å 

engasjere seg.  

mailto:studentparlament@hiof.no
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150-21 TILLITSVALGTSOPPLÆRING 

Saksbehandler presenterer saken 

IIØ: Vite hvordan Studentparlamentet fungerer, få vite om de forskjellige rollene i 

studentrådene. Glad for at dette er fysisk. Være tydelig på tjenestevei. Fortelle historiene  

Hvem de kan kontakte i rådene hvis de trenger hjelp. Si fra om SOme sidene og rådets 

epost.  

LUSP: gi fine eksempler på hva som blir tatt opp. Demokratitiden  

Lusp tenker at de burde fått mere tid med sine tillitsvalgte, 10 minutt pr råd 

IIØ: presentasjon vanskelig, ha flere pauser. Jobbe med ulike praktiske case? 

Org.kons: rådene må presentere møteplan for møtene sine for tillitsvalgte så tidlig som mulig 

da det er viktig med forutsigbarhet også for dem.  

LUSP: oppmøte bevis, legge inn en kolonne i Teams, der de legger inn en kolonne om det. 

Dette for å få attest.  

 

151-21 VERDENSUKEN FOR PSYKISK HELSE  

Studentleder presenterer programmet ved hjelp av Power Point 

Ina er tilgjengelig hele uken minus konsertdagen.  

Marie fra LUSP melder seg til riggeteam.  

IIØ: Charis – stand i Fredrikstad, Magnus og Ruben kan i Halden.  

 

LUSP: Marita: Kan stå på stand den 7 oktober.  

HVO: alle kan stille på stand, med unntak av Lotte.  

Studentleder foreslår stand aktivitet for å promotere Verdensuken neste, dette vil avtales mer 

spontant.  

EVENTUELT (5 saker totalt)  

HVO: sosialt samvær: Ball:  har ikke så mye mer å legge til da saken ble diskutert tidligere.  

IIØ kunne tenke seg å samarbeide med de andre rådene om å få til et ball.   

HVO: Ro under forelesninger:  

Barnevern opplever det som forstyrrende med babyer i forelesninger, nå er en tredje gravid.  

LUSP: der fikk de beskjed om fra begynnelsen at barn ikke hadde plass i forelesninger.  

Studentleder: sier at det er best å løse saken på lavest mulig nivå. 

HVO: HiØ burde ha samme regler for alle, og alle studier 

IIØ: må tilrette for de som har barn 

med barn 

LUSP: gravid student også der, der kommende mor har sagt at hun ikke vil i permisjon.  

Org.kons: kan melde inn i Si fra da vil ikke foreleser vite hvem som melder fra.  
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Studentleder vil ta opp problemstillingen i sine samtaler med ledelsen.  

Møblering: Meldt inn fra Studentleder.  

Studentleder ber parlamentet om innspill og ønsker fra studentrådene til møblering på 

campus.  

HVO: mere sitteplasser ute i gangene 

LUSP: flere grønne planter rundt om på campus.  

HVO: sitteplasser uten rygg (i glassgangen)  

IIØ: flere stoler det som i biblioteket innerst i Halden, fellesområder: VR 

Flere tv-skjermer 

LUSP: noen av båsene utenfor AUD Max kunne vært mer behagelig, de høye barstolene 

HVO: flere vanndispensere i Fredrikstad 

IIØ: flere vanndispensere i Halden, gjerne nærmere grupperommene i andre etg.  

Studentleder: har vært snakk om å gjøre noe med «glass boksen» i Halden 

LUSP: støtter dette 

IIØ: hva brukes med de to «tekniske» rommene rett ved Audmax i Halden?  

Valgkomite 

Studentleder orienterer.  

Datoer for intervjuer foreligger 30 september, 4 oktober og 12 oktober.  

De som er interessert i å sitte i komiteen melder seg pr epost.  

Julebord – 10 desember, 19:30 Egon.  

Fått 15% rabatt på all mat + en gratis drikke brus pr deltaker og vi får eget sitte området i  2 

etg. 

Studentparlamentet vil dekke en hovedrett (til en gitt sum), mer informasjon kommer.  

 

152-21 MØTEKRITIKK  

Høgskolestyret: veldig fint at det er aksept for å være uenig.  

Høgskolestyret representantene ønsker møte med studentleder og rådsledere, før  

Møteledelsen får skryt, for god møteledelse.  

LUSP: mye mer diskusjoner nå, fin flyt. Glad for at alle sa noe og at alle hadde satt seg inn i 

sakene 

 

HVO: veldig bra møte. Gode debatter.  

IIØ: Greit møte som alltid, flinke   

Ordstyrer har gjort en god jobb, men få blikk kontakt med de som har ønsket ordet.  

Kritisere vedtakene, de var forvirrende, burde være et forslag om å endre det foreslåtte 

vedtaket.  

Ordstyrer beklager at han mistet litt oversikten.  
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Org.kons kommenterer på at alle må snakke litt høyere, minne om at man snakker i 

bakhodet til andre.  

Skryter av høgskolestyretrepresentantene 

Studentleder takker alle for et godt møte, og sier seg enig i det som er blitt sagt.  

 


