Referat fra 2. møte til studentparlamentet, 2021
Sted: Digitalt
Tid: 05.02.2021, kl. 16:00-18:00
Til stede:
Arbeidsutvalget: Veronika Knudsen(leder), Markus Dahr Berg (Organisatorisk nestleder), Vår
Eline Nilsen (politisk nestleder)
Parlamentsrepresentanter: Anne Vierdal, Gjertrud Grønstøl, Anders Nyhus Røed, Enea
Johannesen Skaug, Don Huynh, Arez Sharif (vara for Mina), Ida Kallevik, (vara for Pia Maria)
Andre: Aron Hagos (Organisasjonskonsulent)

Meldt frafall: Pia Maria Esmeralda Auchter, Mina Heitmann Johannesen
Ikke møtt: Kristoffer Braathen, Paul Henrik Gaalaas-Hansen.

Innhold
D – Diskusjonssak
V – Vedtakssak
VA – Valgsak
O – Orienteringssak

07/21 – Godkjenninger (O)
08/21 – Orienteringer (O)
09/21 – Høring – språkpolitiske retningslinjer (D)
10/21 – Valgreglement (V)
11/21 – Eventuelt og møtekritikk

Sak 08/21

Godkjenninger (O)

08.1 - Valg av referent
08.2 - Valg av ordstyrer
08.3 - Valg av møteleder
08.4 - Godkjenning av innkalling og saksliste
08.5 - Godkjenning av referat fra Studentparlamentsmøte
08.6 - Saker meldes opp til eventuelt

Vedtak:
08.1 – Org.kons velges til referent
08.2 – Org.kons velges til ordstyrer
08.3 - Leder velges til møteleder
08.4 - Innkalling og saksliste vedtas godkjent
08.5 - Referat fra 1. møte, 2021 vedtas godkjent
08.6 - Saker meldes opp til eventuelt: Sak om endring av møteplan til møte i mars

SAK 09/21

Orienteringer (O)

09.1 – N
 OKUT tilsyn på skolen – Leder
09.2 – T iltak for studentene – Leder
09.3 – Høgskolestyremøte – Org.nestleder og pol.nestleder
09.4 – Felles møte med studentrådslederne – Leder
09.5 – Gjennomgang av regnskap – Org.kons og Leder
09.6 – LOKUT – Don

Sak 10/21

Språkpolitiske retningslinjer til høring (D)

Det ble i november satt ned en komité med mandat om å utarbeide et forslag til
språkpolitiske retningslinjer for NLA Høgskolen. Forslaget til språkpolitiske retningslinjer går
nå ut på høring til fagforeningene, Studentparlamentet og til alle avdelingene. Dokumentet
ligger vedlagt
Studentparlamentet har følgende kommentarer til komitéen:

Undervisning og studielitteratur:
-

Studentene ønsker ikke svensk og dansk pensumlitteratur. Flere studenter har
problemer med å forstå akademisk litteratur på disse språkene. Det blir en ekstra
påkjenning da de må bruke ekstra mye tid på å forstå språket i allerede krevende
pensumlitteratur. Mange av studentene velger derfor ofte å ikke lese denne
litteraturen om mulig, noe som ikke er bra for studentenes læring. Studentene vil
påpeke at dette handler om litteraturen, da det ikke er noe problem å ha
enkeltforelesninger eller kurs på de andre skandinaviske språkene. Studentene
ønsker derfor at de fagansvarlige skal holde seg til norsk eller engelsk litteratur der
det er mulig.

Sak 11/21

Valgreglement (V)

Studentparlamentet skal utarbeide et valgreglement som skal fungere som et
styringsdokument for hvordan fremtidige valg til studentparlamentet, samt hvordan intern
konstituering skal foregå. Arbeidsutvalget har utarbeidet et foreløpig utkast. Denne vil være
et grunnlag for videre utarbeidelse av dokumentet. Dokument med valgreglementet ligger
vedlagt.

Vedtak:
Studentparlamentet vedtar nytt valgreglement

Sak 12/21

Eventuelt og møtekritikk (D)

Endringer i møteplanen:
Siden smittesituasjonen gjør at en ikke kan ha et fysisk helgemøte slik som vedtatt i
møteplanen, må SP nå finne ny møtedato.
Utfall: Møtet blir digitalt og det skal lages en spørreundersøkelse for å finne en dato som
passer for majoriteten av parlamentsrepresentantene

