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  Informasjon om studentorganet 
 
Det øverste besluttende organet i studentdemokratiet er Studentparlamentet, som kan sammenlig-
nes med generalforsamlingen ved andre organisasjoner. Studentparlamentet skal fremme studente-
nes synspunkter og ivareta studentenes interesser på faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle om-
råder ved Høgskolen i Østfold. Studentparlamentet i Østfold (SpiØ) er et samlebegrep som omfatter 
parlamentet, studentrådene, de programtillitsvalgte og studentrepresentanter i både lokale og insti-
tusjonelle styrer og utvalg ved Høgskolen i Østfold. Det øverste beslutningsorganet i SpiØ er parla-
mentet/parlamentsmøtet som består av arbeidsutvalget som stiller med tale- og forslagsrett, to re-
presentanter fra hvert studentråd og en tillitsvalgt fra akademiet for scenekunst, med tale-, forslag- 
og stemmerett. 

Arbeidsutvalget utøver den politikken som er vedtatt av parlamentet og jobber aktivt med organisa-
sjonens interessenter. Arbeidsutvalget arbeider først og fremst opp mot høgskolens ledelse; styrer, 
råd og utvalg, og skal høres i alle saker som angår studentene på institusjonsnivå. Arbeidsutvalget 
er bestående av studentleder, nestleder, utdanningskvalitetsansvarlig og læringsmiljøansvarlig. Stu-
dentleder er øverste studenttillitsvalgte og har et 100 % frikjøpt verv. Samtidig har Studentparla-
mentet enda en ressurs på 50%, samt en organisasjonskonsulent og en læringsmiljøkonsulent som 
bistår Studentparlamentet i sitt arbeid. 

Parlamentet og studentrådene velges gjennom urnevalg hvert år i november/oktober skifte. Arbeids-
utvalget velges av studentparlamentet ved slutten av vårsemesteret. Parlamentet samles til 6 ordi-
nære møter på våren og 5 ordinære møter på høsten. Parlamentet vedtar SpiØs politikk, overordnet 
strategi og uttaler seg i saker der man ellers ikke har tatt noe standpunkt. I 2019 begynte parlamen-
tet å ta i bruk resolusjoner som en del av deres politikk, slik at arbeidsutvalget lettere kan jobbe med 
allerede vedtatt politikk i sitt arbeid. 
 
Studentparlamentet fungerer som den øverste valgforsamling til ulike typer studentverv på institu-
sjonsnivå, som blant annet høgskolestyret, klagenemnda, skikkethetsnemnda og styret i student-
samskipnaden (SiØ). En valgkomité blir utnevnt på begynnelse av kalenderåret for å kunne bistå 
med rekrutteringen og valg av kandidater til høgskolens styrer, råd og utvalg, og innstiller til parla-
mentet. I tillegg har Studentparlamentet egne arbeidsgrupper som blir satt ned til spesielle formål. 

Parlamentet velger også et fadderstyre for å kunne gjennomføre fadderukene i samarbeid med HiØ.  

Studentparlamentet er også engasjert på nasjonalt nivå, hvor man blant annet samarbeider med 
andre studentorganisasjoner, og er tilknyttet Norsk studentorganisasjon (NSO). Programtillitsvalgte 
velges for ett år av gangen. Antall tillitsvalgte i et kull avhenger av hvor mange klasser det er i kullet. 
Det skal velges én programtillitsvalgt med minst 1 vara per klasse på hvert trinn på alle studier og 
deltidsstudier. Programtillitsvalgte samles for møter en gang per måned, koordinert av studentrådet 
ved avdelingen. Dette er det også forskjellig praksis på om hvor ofte det avholdes. 
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Figur 1: En representasjon av hvordan studentdemokratiet fungerer ved HiØ 

Studentenes generelle synspunkter på kvalitetsarbeidet ved 
institusjonen 
 
SpiØ ønsker at avdelingene skal være mer enhetlige når det kommer til medvirkning av studenter i 
form av møter og evalueringer. Det er usikkerhet i hvordan de ulike avdelingene praktiserer evalue-
ringer og hvor jevnlig det avholdes møter med studenter. Dette bunner ut i at avdelingenes oppbyg-
ning og praksis rundt kvalitetsarbeid virker ulikt og arenaene studentene kan medvirke på avhenger 
av hvilken avdeling man tilhører. 

Studentene tvers over avdelinger ser at det gjennomføres forskjellig praksis i forhold til hvordan kva-
litetsarbeidet er. Enkelte forelesere tolker emnebeskrivelser forskjellig, noe som påvirker også  
kvalitetsarbeidet.  

Resultater fra studiebarometeret i fjor viste at vi scoret relativt lavt på medvirkning. Siden da har vi 
hatt større fokus på å ha bedre rutiner på saksbehandling mellom programtillitsvalgtsmøter. For å 
øke studentenes medvirkning må studentorganet og høgskolen i større grad kommunisere hvordan 
man organiserer de ulike utvalgene og hvem som har ansvaret for hva. 

Ved tilbakemeldinger fra blant annet studiebarometeret har det vært slik at studentparlamentet øns-
ket en fullstendig tilbakemelding på hva som skal forbedres, selv om antall besvarelser kan tolkes til 
å ikke være representativt på enkelte program av høgskolens ansatte.  

Samarbeidsavtalen mellom SpiØ og Høgskolen gir også rom for studenttillitsvalgte til å arbeide med 
studentpolitikk uten at dette skal være til unødvendig hinder for eget studie. Dette gjelder spesielt å 
få gyldig fravær i emner med obligatorisk oppmøte, noe som fungerer greit. 

Studentparlamentet har også innvilget demokratitiden (torsdag fra kl. 14:00 - 16:00) forankret i sam-
arbeidsavtalen med HiØ for å frigjøre tid til å kunne gjennomføre aktuelle møter.  
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Studentenes deltagelse i kvalitetsarbeidet 
Parlamentet opplever at det er varierende grad av deltagelse på de ulike avdelingene når det kom-
mer til møter mellom ansatte og studentene. Enkelte har programmøter for å diskutere tiltak for ut-
vikling av studiet/emnene.  
 
Kvaliteten på de ulike emnene og studieprogrammene blir også ivaretatt gjennom emnerapporter, 
studieprogramrapporter, avdelingens kvalitetsrapporter og periodisk programevaluering. 

Alle studenter er forventet å delta i alle evalueringer av utdanningen, både evalueringer av emner, 
studieprogram og læringsmiljø. Videre forventes det at man svarer på spørreundersøkelser om stu-
diestart, Studiebarometeret, samt kandidatundersøkelser og SHoT-undersøkelse om studentenes 
helse, når disse periodisk sendes ut til studentene. Med dette kvalitetsarbeidet gir studentene lø-
pende tilbakemeldinger til faglærer, emneansvarlig, programansvarlig og programutvalg. Samtidig 
ser man at dette har ulik deltagelse og at ved flere tilfeller blir undersøkelsene for lite representativt, 
noe som gjør det vanskelig for oss å bruke dette i en senere anledning. 

Studentparlamentet opplever ledelsen ved institusjonen som svært inkluderende når det kommer til 
studentenes deltagelse i kvalitetsarbeid, men at man på avdelingsnivå har en mer ulik opplevelse. 

Studenttillitsvalgte deltar i kvalitetsarbeidet gjennom representasjon i en rekke råd og utvalg ved 
høgskolen. Det sitter blant annet to studentrepresentanter i både Utdanningskvalitetsutvalget (UKU) 
og Høgskolestyret, samt en studentrepresentant i FoU-utvalget. Læringsmiljøutvalget (LMU) består 
av 50% studenter der det diskuteres om kvalitetsforbedring ut ifra kvalitetsrapporten og elementene 
som angår læringsmiljø.  

Studentene i de ulike utvalgene får også mulighet til å komme med innspill på ulike årsrapporter fra 
blant annet Studentombudet, Læringsmiljøutvalget og Studiebarometeret. 
I tillegg har høgskolen systemet Si ifra, hvor studenter kan varsle om ulike forhold som omhandler 
kvalitet på utdanningen, læringsmiljø og andre mer alvorlige forhold. 
Parlamentet mener at Si ifra-ordningen er svært viktig for studentenes medvirkning til kvalitetsarbei-
det ved Høgskolen. Etter at HiØs nettsider ble oppdatert opplever vi derimot at det er færre  
studenter som vet hva Si ifra-knappen er og hvor de finner den. Før var den lett gjenkjennbar på for-
siden på nettsidene, men er flyttet til underkategoriene “Livet rundt studiene” og “Studier”, noe som 
gjør det vanskeligere å finne frem. Dette har vi tatt opp med institusjonen ved flere anledninger det 
siste året, uten å vise til konkrete resultater.   

Studentparlamentet medvirker på følgende arenaer: 

• Programevalueringer ved avdelingen for lærerutdanningen og avdelingen for Helse- og  
Velferdsfag. 

• Obligatoriske emne evalueringer ved informasjonsteknologi. 
• Studentleder er fast medlem av Høgskolens faglige ledergruppe. 
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• Kontaktmøter med administrasjonen. 
• Saker relatert til bygningsmessig drift, studentdrevet tjenester eller administrativ art 
• Møter på avdelingsnivå, hvor studentene opplever forskjellig praksis på hvordan avdeling-

ene inkluderer studentene. Enkelte avdelinger har kontaktmøter mellom dekaner, studiele-
dere og studentråd. Alle avdelinger bruker avdelingsstyremøter som en arena for å ta opp 
saker. Dette er ulikt organisert, og studentene fra de ulike avdelingene har ulik oppfatning 
og ulikt inntrykk av disse møtearenane, hos noen avdelinger funker det, hos andre funge-
rer det mindre bra.  

o Studentparlamentet sendte også tidligere i år ut en evaluering hvor opplæring og 
oppfølging var noe studentene følte mangel på iblant annet avdelingsstyret (samt 
flere andre utvalg ved høgskolen, hvor erfaringene og opplevelsene var ulike). 

 

Studentenes tilgang på informasjon om resultater fra kvali-
tetsarbeidet 
 
Referater fra styrer og utvalg som Utdanningskvalitetsutvalget, Læringsmiljøutvalget og Høgsko-
lestyret sendes på mail til sittende studentrepresentanter. Enkelte legger også referater ut på en 
egen plattform via Høgskolens nettsider, men her ser vi et forbedringspotensiale. 
Styrene og utvalgene har også en egen plattform hvor det legges ut informasjon om møtedato, 
saksliste og protokoll, blant annet i Avdelingsstyrene, disse kan også i større grad forbedres. 

Protokoll fra parlamentsmøter blir også lagt ut på høgskolens nettsider og skal deles med pro-
gramtillitsvalgte som videre skal dele dette med sine klasser. 

Studenter skal være representert i alle HiØs utvalg som er relevant for utdanningskvalitet og læ-
ringsmiljø. De kan gi tilbakemeldinger om positive og negative forhold ved undervisningen og læ-
ringsmiljøet i dialog med ansatte gjennom emneevalueringer og læringsmiljøundersøkelser.  

Resultater fra emneevalueringer får programtillitsvalgte innsikt. Som nevnt tidligere så er det for-
skjellige praksis på hvordan emneevalueringer blir gjennomført. Resultater fra blant annet studie-
barometeret har vært relativt lite gjennomsiktig for parlamentets side de siste årene. Studentpar-
lamentet har heller ikke opplevd involvering i arbeidet med studiebarometeret, noe som vi håper 
vi får ta større del i, i år. 
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Studentenes opplevelse av medvirkning i kvalitetsarbeidet 

Usikkerhet hos studentene hvor en bør henvende seg knyttet til den faglige linjen for kvalitetsar-
beid. Problemer med å vite hvor man skal henvende seg ved saker av ulik art. Det er mangel på 
en klar definisjon på hvordan man skal håndtere saker på laveste nivå i alle avdelinger. Som et 
resultat har studentparlamentet opplevd at enkelte saker kommer opp til studentrådet;  

• Kvalitet i undervisning 
• Forsinkelser for levering av sensur for gjennomført eksamen 
• Luftkvalitet i et klasserom og andre ting relatert til læringsmiljø i undervisning 
• Samt andre ting som kan løses på et lavere nivå 

I mange av sakene vi har håndtert og hatt en dialog med HiØ med, har vi fått svar og tilbakemel-
dinger på eventuelle tiltak. I andre tilfeller har vi opplevd at institusjonen bruker lengre tid på å 
svare grunnet andre ting som måtte prioriteres først. Studentombudet ved HiØ har vært en nyttig 
ressurs ved saker av juridisk art som kan knyttes opp mot saker av viktighet for studenten; ek-
sempelvis egenbetaling av studieturer som arbeidskrav i 2019.  

Som nevnt tidligere, så har parlamentet ytret et ønske om å få «Si ifra » knappen frem på  
nettsiden for å gjøre det lettere å vise til en metode for medvirkning. 

Vi ser et behov for å være mer involvert med opplæring av studentrepresentanter i de forskjellige 
styrer, råd og utvalg. Dette er for å; 

• Sørge for at de kan være trygge med hvilke saker som kan drøftes med til studentmassen 
• Få kjennskap til hvordan utvalget fungerer i større grad. Per nå er det HiØ v/sekretærene 

som skal ha ansvaret for opplæring av representanter. 
• Få innsikt i hvilke ressurser som finnes på blant annet nettsidene, lover og forskrifter. 
• Planlegge datoer slik at det ikke kolliderer med undervisning eller annet studieopplegg, 

slik at utvalget alltid har studentene inkludert i alle saker for det skoleåret som kommer. 
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