
Referat fra 1. møte til studentparlamentet, 

2021 
Sted: Digitalt 

Tid: 17.01.2021 

 

 

Til stede: 

AU: Veronika Knudsen (leder), Markus Dahr Berg (org.nestleder), Vår Eline 

Nilsen(Pol.nestleder), Paul Henrik Gaalaas-Hansen (forlot møtet 15:15). 

 

Andre representanter i SP: Anders Nyhus Røed, , Enea Johannesen Skaug, Gjertrud Grønstøl, 

Anne Vierdal (ankomst: 13:00), Arez Sharif (ankomst: 14:05) 

 

NLA: Aron Hagos (Organisasjonskonsulent) 

 

Ikke til stede: Don Huynh, Kristoffer Braathen 

 

Meldt forfall: Pia Maria Esmeralda Aucher, Mina Heitman Elvira 

 

 

 

 

Innholdsfortegnelse: 

01/21 – Godkjenninger 

02/21 – Orienteringer 

03/21 – Tiltak Korona 

04/21 – Valg om nytt studentparlament 

05/21 – Forretningsorden 



06/21 – Dårlig informasjonsflyt på NLA Gimlekollen 

07/21 – Eventuelt og møtekritikk 

 

D – Diskusjonssak 

V – Vedtakssak 

VA – Valgsak 

O – Orienteringssak 

 

Sak 01/21 Godkjenninger (O) 
 

Godkjenninger (V): 

01.1 – Valg av referent  

01.2 – Valg av ordstyrer  

01.3 – valg av møteleder 

01.4 – Godkjenning av innkalling og saksliste  

01.5 – Godkjenning av referat fra forrige møte.  

01.6 – Saker meldes opp til eventuelt  

 

Vedtak: 

01.1 – Aron velges til referent  

01.2 – Aron velges til ordstyrer 

01.3 – Veronika velges til møteleder 

01.4 – Innkalling og saksliste godkjennes 

01.5 – Referat fra forrige møte godkjennes  

01.6 – Saker som er meldt opp til eventuelt:  

- Dårlig informasjonsflyt på NLA Gimlekollen 

 

Sak 02/21 Orienteringer (O): 
- Hurtigarbeidende gruppe – Veronika 

 

Sak 03/21 Tiltak korona (D): 
SP skal drøfte hva kan vi gjøre for å hjelpe studentenes sosiale behov i korona tiden? 



● Hyppigere turgrupper 

- Veronika har koordinerende ansvar. 

● Bergen – Veronika og Gjertrud 

● Oslo - Vår og Enea (fram til hjemreise) 

● Kristiansand - Paul Henrik hører med SR Gimlekollen 

● Kanskje ta en Ake/ski/grille dag? 

● Quizkveld på Zoom 

- SR Gimlekollen er allerede i gang. Paul har ansvar for å hjelpe de andre SR med å 

starte arbeidet på de andre campus. 

 

Sak 04/21 Valg av nytt studentparlament (V/D): 
Hvordan gjennomføre valg i korona? Hvordan reklamere for studentparlamentet?  

 

Hvordan reklamere for studentparlamentet: 

- SP bør bruke de sosiale arrangement til å reklamere for studentparlamentet.  

- AU skal kontakte studentrådene får å få tilgang til studentgruppene på de forskjellige 

campus  

- Det skal være sosiale mediekampanjer med premier – Sende Merchandise til de som 

vinner (f.eks. munnbind eller gavekort) 

 

Vedtak:  

Hvordan gjennomføre valg: 

- SP skal ha promoteringsvideo klar innen 1. mars 

- Det skal være mulighet til å stille fra 1. april til 15.april 

- Selve valget med mulighet til å stemme på kandidatene skal vare fra 16.april til 1.mai 
 

Sak 05/21 Forretningsorden (V): 
Studentparlamentet skal godkjenne dokument om forretningsorden til studentparlamentet. 

Parlamentet går ut ifra ferdig utarbeidet forslag til forretningsutvalg fra arbeidsutvalget. 

 

Vedtak: 



Arbeidsutvalgets forslag til forretningsorden er vedtatt uten endringer. 

Sak 06/21 Dårlig informasjonsflyt på NLA Gimlekollen (D) 

 
Saken omhandler mangelfull og forvirrende beskjeder fra NLA Gimlekollen i møte med de 

nye restriksjonene som regjeringen kom med kort tid etter nyttår som påvirket studiestart på 

studiestedet. Det var mangelfull informasjon om møtedato til studiestart, Det tok lang tid før 

en fikk informasjon for hva som skjedde med de som hadde planlagt fysisk undervisning. 

 

I tillegg så har det vært lite informasjon på hvordan semesteret for flere av studentene på IK 

og Journalistikk skal foregå dette semesteret. Journalistikk-studentene har et prosjekt i mai, 

som de ikke vet om de får gjennomført. De ansatte ser heller ikke ut til å kunne hjelpe 

studentene. Når forelesere på IK blir spurt om informasjon om diverse, så får studentene 

beskjed om å snakke med emneansvarlig, men de føler ikke de får tilfredsstillende svar der 

heller. Dette gjør at studentene ikke føler de har oversikt over fagene de skal ta, som igjen 

gjør at studentene mister motivasjon og er mindre forberedt til eksamen og andre arbeidskrav 

for å kunne gjennomføre de fagene som studentene er meldt opp til. 

 

Studentene på Gimlekollen ønsker at det skal være mer klarhet på hvordan semesteret 

gjennomføres og hvordan praksis blir for studentene som har det. 

 

SAK 07/21 Eventuelt og møtekritikk 


