
 Referat fra 3. møte til studentparlamentet, 2021 
 

Sted: Digitalt 
Tid: 05.02.2021, kl. 16:00-18:20 

  
Til stede:  
Arbeidsutvalget: Veronika Knudsen(leder), Markus Dahr Berg (Organisatorisk nestleder), Vår 
Eline Nilsen (politisk nestleder), Paul Henrik Gaalaas-Hansen (Kommunikasjonsansvarlig) 
  

Parlamentsrepresentanter: Anne Vierdal. Pia Maria Esmeralda Auchter, Anders Nyhus Røed, 
Enea Johannesen Skaug, Don Huynh, Kristoffer Braathen, Arez Sharif (vara for Gjertrud), 
Sindre Marthinussen (vara for Mina), Ida Kallevik (vara for Paul Henrik) 
 
Andre: Aron Hagos (Organisasjonskonsulent) 
 

  

Meldt frafall: Gjertrud Grønstøl, Mina Heitmann Johannesen 
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Sak 12/21  Godkjenninger (V) 

 
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: 18/21 - Søknad til midler til Haugedagen 

 

SP 13/21 – Orienteringer (O) 

13.1 – Møte med rektor – Vår Eline 

13.2 – NOKUT oppdatering  

13.3 – FoU møte – Markus  

13.4 – Høgskolestyret – Markus  

 

SP 14/21 – Suppleringsvalg (VA) 

14.1 – Studentparlamentet skal velge representanter til NSOs Landsmøte. 

NSOs landsmøte 2021 avholdes 22. – 25. april. Og gjennomføres digitalt. 

Landsmøtet (LM) er NSOs øverste organ, hvor de viktigste beslutningene i 

organisasjonen tas. Landsmøtet arrangeres en gang i året og består av representanter 

fra alle medlemslagene i NSO. 

 

14.2 – Studentparlamentet bes innstille representanter til utdanningsvalget  

Studentparlamentet bes innstille to representanter til utdanningsvalget med to 

varaer. Utdanningsvalget er et rådgivende organ i saker om utdanning på alle nivåer. 

Utdanningsvalget skal drøfte og behandle saker som angår blant annet; 



satsningsområder for utdanningene, innen digitalisering, kvalitetsarbeid og utvikling 

av læringsmiljøet.  

 

14.3 – Fag og forskningsutvalget (FoU) 

Studentparlamentet skal velge representant til FoU – utvalget.  

 

Vedtak: 

Følgende representanter er valgt: 

14.1 - Veronika Knudsen og Vår Eline Nilsen 

14.2 – Enea Skaug og Arez Sharif 

           - Vara: Anne Vierdal 

14.3 - Ida Kallevik 

           - Vara: Anne Vierdal 

 

SP 15/21 – Endring av valgreglement (V) 

17.1 – Studentparlamentets arbeidsutvalg ønsker å legge til utdanningsvalget under §6 i 

utvalg som skal velges på konstituerende møte. Vi har per nå ingen representanter i 

utdanningsutvalget og ønsker å legge dette til i valgreglementet slik at det ikke skulle skje 

igjen.  

 

Forslag til ny tekst er skrevet med rød skrift: 

§6. Valg av representanter til styrer, råd og utvalg  
Følgende representanter til styrer råd og utvalg skal velges på konstituerende møte til 
studentparlamentet:  

• LOKUT (Lokalt organ for kvalitet i utdanning)  
• LMU (Læringsmiljøutvalget)  
• FOU (Fag og forskningsutvalget)  
• Utdanningsutvalget 

 

Vedtak: 

Forslaget til ny tekst er vedtatt. 

 

SP 16/21 – SHoT undersøkelsen (D) 



SHoT undersøkelsen ble sendt ut mandag 1. mars. Dette er en nasjonal undersøkelse om 

studenters helse og trivsel under korona. Studentparlamentet bes diskutere hvordan vi kan 

nå ut til flest studenter. Det blir trukket 5 gavekort på 5000 kr blant de som svarer på 

undersøkelsen.   

 

Konklusjon fra diskusjonen 

- Istedenfor å mase på studentene mer enn nødvendig, så bør en fremheve 

muligheten for vinnerpremie.  

- De tillitsvalgte kan legge det ut på sine interne Facebook-grupper for kullet/studiet 

sitt 

- Ta til bruk plakater på campus med QR kode. 

 

SP 17/21 Verdidokumentet (D) 

Med begrunnelse i verdidokumentet til NLA Høgskolen har så langt 5 praksisskoler valgt å 

trekke samarbeidet med NLA. Dette er noe som går utover studentene. I avsnittet står det 

«Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA Høgskolen står i forstått som 

bærende norm på samlivsetikken» Studentene på NLA er uenige om setningen. I og med at 

dette har gått utover studentene, da spesielt i Oslo, bes Studentparlamentet om å diskutere 

om dette er noe vi ønsker å ta videre. Evt. hvordan vi skal håndtere saken. 

 

Konklusjon fra diskusjonen: 

- Arbeidsutvalget skal forberede en sak som skal til høgskolestyret.  

 

SP 18/21 – Eventuelt og møtekritikk. 

 

18.1 – Søknad til midler til Haugedagen (V) 

Linjeforeningen ved Hauge School of Management ved campus Staffeldtsgate søker om 

8 500kr i støtte for Haugedagen, i forbindelse med 250års jubileet til Hans Nilsen Hauge. 

Arrangementet er åpent for alle studenter på NLA Høgskolen i og med at det gjennomføres 

digitalt. Linjeforeningen har også søkt om støtte fra studentrådet på Staffeldtsgate og NLA 

Høgskolen. 



 

Vedtak: 

Studentparlamentet vedtar å støtte arrangementet til linjeforeningen ved Hauge School of 

Management med 8 500kr. 

 

18.2 – Møtekritikk  


