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Hilsener  
  
Kjære student!  

Ved NLA Høgskolen sier vi ofte at vi tilbyr 
utdanning med mening. Det er en sterk 

påstand, men studiene våre har en 
fellesnevner: De handler om møteplasser som 

binder mennesker sammen. Det gjelder både 
lærerutdanning, pedagogikk, økonomi, musikk, 

teologi og livssyn, og ulike internasjonale 

studier. Derfor ender også mange av NLAs 
studenter opp i nøkkelposisjoner i samfunnet.  

Ved å engasjere deg i studentdemokratiet 
forbereder du deg til slike nøkkelposisjoner, 

samtidig som du er med på å gjøre NLA til en 
bedre høgskole. Lykke til!  

Sigbjørn Sødal  

Rektor  

 

Gratulerer med rollen som tillitsvalgt!                         

Nå har du mulighet til å yte ditt absolutt beste 

for din egen og andre medstudenters 

studiehverdag. Du har en veldig viktig rolle med 

spennende og lærings fylte oppgaver og dager. 

Masse lykke til i vervet ditt og takk for ditt 

engasjement!  

 

Vår Eline Nilsen 

Leder av Studentparlamentet ved NLA Høgskolen 
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Hvorfor er de tillitsvalgte 
viktige?  
 

Som tillitsvalgt er du en viktig del av studentdemokratiet og ikke minst 
en betydelig brikke i kvalitetssikringssystemet ved NLA Høgskolen.   

Det er du som tillitsvalgt som best vet hva som opptar studentene og 
hvilke utfordringer som trenger å løses. For at NLA Høgskolen skal bli 
det beste studiestedet trenger vi at dere er aktive, engasjerte og ikke 

minst løsningsorienterte.  

Som tillitsvalgt er man i en posisjon hvor man kan få mange ulike 
spørsmål og henvendelser.   

Ta medstudentene dine på alvor, vis omsorg og vær en person man 
kan stole på! 
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   Dette gjør du som tillitsvalgt  

      Oppgaver  

● Du har møteplikt i studentrådsmøter, seksjons- eller avdelingsmøter 

og andre møter i de verv du eventuelt påtar deg.  

● Du har ansvaret for å ta opp saker på vegne av klassen.  

● Du har ansvaret for å videreformidle informasjon som dreier seg om 

hele klassen.  

● Du har taushetsplikt når medstudentene dine henvender seg til 

deg.  

● Sett deg inn i saker og vær godt forberedt til møter.  

                          Sørg for god kommunikasjon mellom   

                          studentene, skolen og ulike organer! 
         
 

 

       Rettigheter  

● I møte med de tilsatte har du rett til å bli tatt seriøst som en 
tillitsvalgt. Det skal skilles mellom person og verv, og du skal kunne ta 

opp vanskelige saker uten at det skal gå utover deg som person eller 
den evalueringen lærerne gjør av deg som student.  

● Det er ikke meningen at den tillitsvalgte skal ta på seg absolutt 
alle fellesoppgavene for klassen.  

● Du har krav på gyldig fritak fra undervisning og praksis for å drive 

arbeid som tillitsvalgt.  

● Du får en attest som bekreftelse på vervet ditt fra høgskolen.  
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Viktige verktøy  

Det finnes en rekke dokumenter som legger rammer for 
studiehverdagen, og ressurser man kan benytte seg av for å få råd.  Som 
tillitsvalgt kan det være greit å ha kunnskap om noen av disse:  

● Studieplanen/emneplanen er dokumentet som sier hvordan et studie 
eller et emne skal utformes. Studieplanen skal blant annet si hvor 
mange studiepoeng endt studie gir, hvilken grad man oppnår, om det 
undervises på  heltid eller deltid, og hvilket språk det undervises i. 

Den inneholder også generell informasjon om studiet. Fagplanen skal 
inneholde det samme, men for hvert enkeltemne.  

● Studiehåndboka inneholder mer generell informasjon om alle 

studiene ved NLA. Den inneholder også fagplan/studieplan. 
Studiehåndboka kan være et greit oppslagsverk ved faglige spørsmål.  

● “Lov om universiteter og høyskoler” legger rammene for alt som 
skjer på universitetene og høyskolene. Her finner du blant annet 
studentenes rettigheter og plikter.   

● Si fra! er en plattform hvor studenter kan gi tilbakemelding til NLA 
om noe trengs å forbedres, slik som feil eller mangler på 
undervisningsrom/grupperom, dårlig utdanningskvalitet eller 

læringsmiljø. Dette er også et trygt sted hvor man kan varsle om 
alvorlige og kritikkverdige forhold slik som seksuell trakassering og 

mobbing. Man kan varsle på vegne av seg selv eller andre.    

● Studentombudet er en nøytral og uavhengig bistandsperson som 
skal bidra til studentenes rettssikkerhet i studiesituasjonen. 
Studentombudet har taushetsplikt, også overfor høgskolen.  
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Kvalitetssikringssystemet  

Som student og tillitsvalgt har du en viktig rolle i høgskolens 
kvalitetsarbeid. Ved NLA Høgskolen gjøres det viktig kvalitetsarbeid. Du 
oppfordres derfor til å bidra aktivt gjennom kritisk og reflektert 

deltakelse i undervisning og evalueringsprosesser. Det gir et godt 
utgangspunkt for å forbedre og videreutvikle høgskolens systematiske 
kvalitetsarbeid sammen.   

Konkret blir dette gjort ved at studenter, ansatte, praksisfeltet og andre 
involveres i arbeidet med å synliggjøre dagens virkelighet, reflektere og 
presentere resultatet av dette slik at alle blir informert om både hvor vi 

er og hvor vi vil. Dette skjer ved at vi systematisk samler inn 
informasjon gjennom skriftlige og muntlige studentevalueringer, 
statistikker som viser utvikling, samt meldinger fra studenter om forhold 

som bør rettes på eller som fortjener ros. Dette blir så drøftet i råd og 
utvalg og synliggjort i kvalitetsrapporter og årsrapporter på ulike nivå 
som igjen danner grunnlag for valg, tiltak og fokusområder.   

NLA Høgskolen har utviklet en kvalitetsportal. Formålet med 
kvalitetsportalen er å gjøre det systematiske kvalitetsarbeidet 
tilgjengelig for studenter, ansatte og andre.  Portalen finner du på 

www.nla.no/kvalitet.   

Ved å svare på undersøkelser og evalueringer,   
bidrar studentene til at skolen blir enda bedre.  
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   Fordeler som tillitsvalgt  

• Verdifull erfaring!  
Man lærer hvordan man går frem i saker, hvordan man snakker med   

autoritetspersoner og hvordan man kan komme fram til gode 
løsninger.  

• Styrker det sosiale nettverket!  
Man knytter kontakter på tvers av fag og studiesteder, og man kan 
opparbeide seg et nettverk som man kan dra fordeler av i forbindelse 

med arbeidssøking senere.  
• Styrker CV-en din!  
Når man har sittet en periode som tillitsvalgt kan man få bekreftelse 

på vervet, som senere kan brukes i sammenheng med jobbsøknader.  

• De tillitsvalgte har betydelig påvirkningskraft!  
Gjennom de tillitsvalgte har studentene mulighet til å direkte påvirke 
hvordan studiene skal være. Tillitsvalgte blir hørt og deres 
synspunkter veier tungt!  

Som tillitsvalgt er du en viktig   
del av skolens sosiale miljø.   

Omfavn rollen din og bidra til   

en bedre studiehverdag!  

 
• 5 ekstra studiepoeng!  

Alle som får et verv, skal ha mulighet til å delta på ulike kurs. NLA 

arrangerer hvert år et organisasjonskurs for de tillitsvalgte, noe som gir 
mulighet for å ta 5 ekstra studiepoeng. Ved siden av dette tilbyr 
Samskipnadene bl.a. kurs og rådgivning for studentorganisasjoner og 

studenter med verv. Du trenger ikke kunne noe fra før. I tillegg tilbyr 
Norsk Studentorganisasjon (NSO) en rekke kurs.  

• Det er gøy!  
Man treffer mange nye og engasjerte mennesker som jobber for det 
samme, nemlig å bedre studentenes vilkår og studiesituasjon på 

høgskolen. Man får være med på happenings og arrangementer som er 
kun for de tillitsvalgte!  
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Studentdemokratiet ved   

NLA Høgskolen  

Studentråd  

Studentrådene (SR) er studentorganet på de enkelte studiestedene, og  
arbeider primært med lokale saker. SR er det naturlige kontaktleddet til  

klassene og har derfor ansvaret for å gripe fatt i saker og utfordringer som  
enkeltstudenter kommer med. SR består av én representant og én vara fra  
hver klasse. SR velger selv leder og resten av styrets ansvarsoppgaver.  Styret 

forbereder saker, har kontakt med administrasjonen, den faglige  ledelsen, 
Studentparlamentet og andre studentorganisasjoner. Hvert SR  velger en 

representant til Læringsmiljøutvalget (LMU) og representanter til  
Velferdstinget.  

Studentparlamentet   

Studentparlamentet (SP) er høgskolens øverste studentorgan og jobber  med 
saker som angår studenter ved alle NLA Høgskolens studiesteder. SP  tar også 

opp enkeltsaker som blir lagt fram for dem. Studentparlamentet  har 
representanter i alle sentrale råd og utvalg ved NLA Høgskolen.  SP 
representerer alle studentene ved høgskolen og trenger derfor hjelp fra  

tillitsvalgte til å kunne være representative for det store flertall.  SP velger 
også representanter til ulike råd, styrer og utvalg ved NLA.  Under finner du 

noen viktige organer studentene representeres i.  

Høgskolestyret – øverste beslutningsorgan ved NLA.   

Læringsmiljøutvalget – ivaretar og forbedrer det fysiske og psykososiale 
læringsmiljøet ved NLA.   

LOKUT - lokalt organ for kvalitetssikring av høyere utdanning ved NLA.  
NSOs landsmøte - landsmøtet er det øverste organet i norsk studentpolitikk 
som bestemmer den politiske retningen for studentbevegelsen. SP  ved NLA 

sender delegater til landsmøtet.   

Klagenemnda - behandler klager og disiplinærsaker mot og fra studenter. 
Velferdstingene - studentpolitiske interesseorganisasjoner   

FoU-utvalg - forskning og utvikling  

Studentparlamentet og organisasjonskonsulenten er   

alltid tilgjengelig for hjelp.   

       Ikke nøl med å ta kontakt om det er noe du lurer på!  
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Her finner du mer informasjon  
 

Nettadresse:  Tilhører:  Hva du finner på siden: 

www.spnla.no Studentparlamentet ved 
NLA Høgskolen 

Alt man trenger å vite om 
studentdemokratiet på 
NLA 

www.nla.no  NLA Høgskolen  Alt man trenger å vite om  
NLA og lenker til 
studentsider 

www.nla.no/for-
studenter/studentliv-og-
studentvelferd/studentombu
d/ 

Studentombudet 
NLA Høgskolen 

Informasjon og 
kontaktinfo til 
studentombudet 

https://www.nla.no/om-
nla2/si-fra/ 

Si fra! 
NLA Høgskolen 

Her kan man varsle om 
kritikkverdige forhold ved 
NLA 

www.saih.no  Student Akademikernes  
internasjonale hjelpefond  
(SAIH) 

Informasjon om SAIH og  
deres arbeid og politikk 

www.isu-norway.no  International Student  
Union Norway (ISU) 

Studentorganisasjon for  
internasjonale studenter i  
Norge 

www.student.no  Norsk studentorganisasjon  
(NSO) 

Nasjonal studentpolitikk 

www.sia.no  Studentskipnaden i Agder  
(SiA) 

Informasjon om alle   

avdelingene til SiA 

www.sio.no  Studentskipnaden i Oslo  
og Akershus (SiO) 

Informasjon om alle  

avdelingene til SiO 



 

10 

www.sammen.no  Studentskipnaden på 
Vestlandet (Sammen) 

Informasjon om alle 
avdelingene til Sammen 
Vestlandet 

www.studentvelferd.no  Velferdstinget i Oslo og  
Akershus 

Informasjon om 
Velferdstinget 

www.vtvest.no  Velferdstinget Vest  Informasjon om 
Velferdstinget 

www.vt-agder.no  Velferdstinget i Agder  Informasjon om 
Velferdstinget 
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   Kontakt 
   Studentrådet ved NLA Høgskolen Breistein   

Olav Bjordals vei 41  

5036 Bergen   

sr.breistein@nla.no   

Studentrådet ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen  

Bergtoras vei 120   

4633 Kristiansand S  

sr.gimlekollen@nla.no  

Studentrådet ved NLA Høgskolen Sandviken   

Amalie Skrams vei 3  

Olav Bjordals vei 41  

5111 Breistein  

sr.sandviken@nla.no   

Studentrådet ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate  

Linstows gate 3  

0130 Oslo  

sr.staffeldtsgate@nla.no   

 

Studentparlamentet ved NLA Høgskolen  

Facebook: Studentparlamentet ved NLA Høgskolen   

Instagram: @sp_nla   

E-post: studparl@nla.no  

 

Organisasjonskonsulent ved NLA Høgskolen 

E-post: susber@nla.no 

Facebook: Susanne Bere (Organisasjonskonsulent ved NLA høgskolen) 

 

mailto:susber@nla.no
https://www.facebook.com/profile.php?id=100075364696494
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