
SP-møte Referat 06.11.2021 

Referat fra møte i studentparlamentet 
 

Sted: Oslo 

Tid: 6. november 2021 kl 11:00-17:00 

 

Til stede: 

AU: Markus Dahr Berg, Vår Eline Nilsen, Anne Vierdal, Eilif Hallingstad 

Studentparlamentet: Enea Johannesen Skaug, Ida Kallevik, Anders Røed, Cassandra Brown 

Andre deltagere: Susanne Sævdal Bere (referent) 

 

Saksliste: 
SP 56/21 Godkjenninger 

SP 57/21 Orienteringer 

SP 58/21 Promotering til neste valg (D)  

SP 59/21 Drøfting rundt SP sin driv og motivasjon   

SP 60/21 Studentråd på campus (fortsettelse)  

 SP 61/21 Hytteturplanlegging.  

SP 62/21 Sosialt   

SP 63/21 Eventuelt og møtekritikk 

 

SP 46/21 Godkjenninger (V): 
Forslag til vedtak:  

1. Susanne velges til referent  

2. Susanne velges til ordstyrer  

3. Vår Eline velges til møteleder  
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4. Innkalling og saksliste godkjennes  

5. Referat fra SP- møte godkjennes  

6. Saker meldes opp til eventuelt  

 

Vedtak:  

56.1 Susanne velges til Referent  

56.1 – Susanne velges til ordstyrer  

56.2 – Vår Eline velges til møteleder  

56.3 – Innkalling og saksliste godkjennes  

56.4 – Referat fra forrige møte godkjennes  

56.5 – Saker meldes opp til eventuelt 

• Signering av dokument til Høyskolestyret, som blir signert av Ida og Anders  

• Orientering om UH Vest av Vår Eline Nilsen 

• Toaletten 

• Deltager til neste VT-møte 

•  Underskrive taushetserklæring og pårørendeskjema 

• Gjennomgå og vedta Arbeidsutvalgreglementet 

• PDF standardisering  

• Uorganisert Canvas  

 

SP 57/21 – Orienteringer: 
 

1. Høyskolestyre 

Det ble et kort møte der de orienterte om NOKUT-saken og oppdateringer om nytt 

campus. I forhold til prosessen med nytt campus i Oslo og Bergen så er det en del 

forsinkelser i arbeidet, men høgskolestyrerepresentant understrekte at det er en god 

prosess på å gjennomføre det NLA Høgskolen ønsker.  
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2. LOKUT 

Det ble orientert om forrige LOKUT møte, der representanten påpekte at det ikke er så 

mye nytt å bemerke, men det har blitt vedtatt en del småendringer i forhold til endring 

av emneplaner.  

 

3. LMU  

Orientering om første møte i LMU. Der ble det diskutert om man skal opprette lokale 

LMU, men flere var kritiske til dette. I tillegg ble det snakket om kvalitetsrapporten for 

2020, og situasjonen med studentrådet i Breistein 

 

4. Klagenemnda 

Det ble vellykka, gode diskusjoner på møtet der de gikk igjennom fire saker. Det ble 

påpekt fra studentrepresentant at Klagenemnda til tider kan være litt for snille, og de gir 

nesten aldri den strengeste straffen  

 

5. UH-nett vest møte  

Det var et spennende møte. De planlegger å ha en studietur, noe som kan bli lærerikt. 

Under møtet med  UH nett vest ble det en diskusjon rundt akademisk frihet situasjonen 

på NLA. UH-nett vest skal skrive en kronikk i Khrono med krav om forbedring av NLAs 

administrasjon, akademisk frihet, og styrking av Studentparlamentets posisjon. De går 

ikke direkte inn på enkeltsaker, men mer overordna krav til NLA. Leder Vår Eline Nilsen 

har gitt tilbakemelding til UH-nett vest om hva SP mener, og SP vil motta utkastet til 

kronikken før det blir publisert. Før det blir publisert skal de også kontakte andre 

studentparlamenter. 

 

6. NSO høstkonferanse: 

Leder Vår Eline Nilsen hadde ikke muligheten til å delta på denne, så det var ingen 

orientering. 

 

7. AU-møte i SP 
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Det ble holdt et AU-møte i Oslo, der de gikk gjennom hvordan man vil arbeide i AU, i 

tillegg til at man studerte vedtektene. I tillegg fikk de besøk av NSO, som presenterte 

hvordan NSO kan bistå SP. Orientering om at arbeidsutvalget egentlig har digitale 

månedtlige AU-møter, men at de har mulighet for å ta to fysiske møter ved behov. 

  

8. Vedtekter  

Vedtektene for studentparlamentet har blitt fikset på i samsvar med vedtatte endringer. 

 

9. Lederskapsforum  

Studentparlamentet var sponsor for lederskapsforumet. Anne understrekte at 

arrangementet gikk veldig bra og var vellykket. Det var gøy å ha med forsvarssjefen og 

ledere fra ulike selskap som gav sitt innspill på hvordan man kan lede.  

 

10. Gensere 

SP har endelig fått nye gensere 

 

11. NLA visuelt uttrykk 

Den 18. november får NLA nytt visuelt uttrykk, som vil si en ny logo og et nytt eksternt 

image. Det blir da arrangert en feiring på hvert campus. I forbindelse med det nye 

visuelle uttrykket så ønsker NLA å selge merch, som kopper og gensere. De har opprettet 

et partnerskap med Chosen som skal levere materialene.   

 

12. Pedagogstudentene 

Det ble forklart hva pedagogstudentene er og gjør. Pedagogstudentene er en 

interesseorganisasjon for i hovedsak pedagogstudenter. De har en kampanje som heter 

«plass til alle», og SP har tradisjonelt støttet kampanjen ved å kjøpe gensere fra dem. 

Kampanjen går ut på at det er rom for alle på skolen. De står litt på stand og prøver å få 

et medlemslag på NLA Breistein. De har heller ikke medlemslag i Sandviken. Gjerne si ifra 

om noen blir krenket av kampanjen.  
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SP 58/21 – Promotering til neste valg 
 

Bakgrunnen for diskusjonen er at det mangler en del representanter til studentparlamentet, 

og i studentrådene. Derfor bør det fokuseres mer på å promotere SP til neste valg. Det ble 

diskutert ulike tiltak for å synliggjøre studentparlamentet, både hva man kan gjøre generelt, 

og hva man kan spesifikt gjøre dette semesteret. Det som har blitt gjort tidligere for å øke 

engasjementet for SP valg er å stå på stand, lage video, i tillegg til at man flyttet valget fra 

høstsemesteret til våren.  

Forslag til tiltak som ble diskutert: 

• Sette opp flygeblad på hvert campus med QR-kode 

• Ha Stand på hvert studiested. Kommunkasjonsansvarlig informerte om at å stand 

fungerte bra da de var i Kristiansand, der de inviterte til pizza på canvas og hadde 

konkurranse på Instagram med foodora-gavekort som premie.   

• Samarbeide med studentrådene, og arrangere f.eks. pizzakveld. Det er ønske om å ha 

pizzakveld/filmkveld på Sandviken. Man trenger ikke for så vidt å arrangere gjennom SR 

• Synliggjøre SP og være tilgjengelig på SR sine arrangementer 

• Gå med SP-gensere på campus 

• Holde konkurranser, t.d. på sosiale medier (evt. kommunikasjonsansvarlig sitt ansvar) 

• Lage musikkvideo om SP i samarbeid med musikkstudentene 

• Utendørsaktiviteter om det er varmt ute 

• Bruke tv-skjermene på campusene 

• Snakke om SP på åpningsdagen i fadderuka 

• Legge påmeldingslenke til SP-valget ut på canvas 

• Spørre forelesere om man kan besøke klasser og snakke kort om SP 

• På arrangementer som søker midler fra SP, kan man stille krav om at SP kan promotere 

seg der  

• Cross campus digitalt event, kanskje med premie, skrivekonkurranse, foodora gavekort, 

Årlig greie som SP arrangerer på vårsemesteret.  

• Man kan bli flinkere til å invitere andre til SP-møter 
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• Bruke faddergruppene til å promotere SP 

• Bli flinkere til å følge opp engasjementet etter at man har publisert påmeldingslenke 

• Det ble poengtert at der er viktig å få mest kontakt med 1. og 3. årsstudenter 

• Dele ut merch som drops eller handlenett med SP-logo. Det ble påpekt at handlenett kan 

fort bli dyrt, så en potensiell løsning er å samarbeide med NLA, eller at bare medlemmer 

av SP får hvert sitt handlenett.   

• Utføre et stunt der man ber studenter om å skrive inn valgdato/påmeldingsfrist i 

kalenderen sin, og gir de en premie ved gjennomføring 

 

 

Tiltak foreslått som SP kan gjøre fortløpende: 

• Ved lansering av NLAs nye visuelle uttrykk kan SP ha stand 

• Legge ut informasjonsbilde om SP på NLAs skjermer. Man kan ha et collage av bilder 

på monitorene, altså at man har tre bilder som er forskjellige 

- Kommunikasjonansvarlig utformer et bilde 

• Ha pizzakveld i januar etter nyttår, der man koordinerer det på tvers av studiested 

• Dele ut mellombarer og frukt under eksamenstiden på hvert campus, der man også 

kan gi de mulighet til å snakke med SP 

• Promotere SP i sammenheng med Kristiansandmøtet til vårsemesteret, der noen blir 

i Kristiansand til mandag og har stand 

• Til desember ble det foreslått at SP lager en slagplan for stand etter nyåret med 

dato. 

• Alle oppfordres til å gå med SP-genseren en gang iblant 

 

Foreslått oversikt over kven som kan ta ansvar for de ulike promoteringene: 

• Vår Eline Nilsen kan stå på stand og organisere kvelder med SR. Hun kan ta kontakt 

med Paul Gaalaas på Gimlekollen og sende melding til Solfrid og spørre om det er 

mulig å stå på stand.  
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• Eilif Finnseth har mulighet til å stå på stand, mase på venner og se på mulighetene for 

å filme musikkvideo for promotering av studentparlamentet 

• Cassandra Brown kan stå på stand 18. nov og arrangere pizzakvelder 

• Enea Skaug kan stå på stand den 18. nov, evt. andre stand senere, og arrangere 

pizzakveld. I tillegg kan hun ta ansvar for å dele ut muslibarer under eksamenstida 

• Markus Berg har mulighet til å stå på stand den 18., spre ordet i SR Staffeldtsgate, og 

jan/feb kan stå på stand/ arrangere pizzakveld. I tillegg skulle Markus ta ansvar for å 

melde til SP hva datoer passer for SR Staffeldtsgate  å stå på stand  

• Anders Røed kan stå på stand 18. nov og være med på ulike arrangementer 

• Ida kan bli med på pizzakvelder og snakke 

 

Det ble foreslått som vedtak å sette et makstak på 200 kr hver for utdeling av snacks under 

eksamensperioden. Det blir da total maksgrense på 2600 kr å bruke på denne kampanjen. I 

tillegg ble det enighet om at man bør si ifra til Vår Eline eller organisasjonskonsulent om man 

bruker dette beløpet.  

 

Vedtak:  

Enkeltpersoner kan bruke inntil 200 kr på å promotere for SP under eksamensperioden. Maks 

tak for denne ordningen er 2600 kr. Personer som bruker disse midlene må informere 

Studentparlamentet (ved Vår eller Susanne) 12 timer før innkjøp av varer.  Varene burde 

oppfordre til god helse og kosthold. Man er ansvarlig for å rydde opp etter seg.  

 

SP 59/21 - Drøfting rundt SP sin driv og motivasjon (D) 
 

Det ble drøftet rundt hva SP kan gjøre for å holde motivasjonen oppe innad, og oppmuntre 

til at representanter blir i SP. Noen av forslagene som ble nevnt: 

• SP burde fokusere på kvalitet over kvantitet, som vil si at man fokuserer på hvordan de i 

SP kan få det bedre, i stedet for å fokusere på å rekruttere nye studentrepresentanter 

• Det er en motivasjon i seg selv å møtes fysisk 
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• Det kom tilbakemelding om at man liker at det er gode diskusjoner på SP-møtene, der 

man diskuterer på en fin og forståelsesfull måte 

• Det ble nevnt at det kan være vanskelig å få med seg viktig informasjon. Leder 

informerte om at den viktigste informasjonen blir formidlet gjennom epost 

• Under SP-møter kan man av og til «forsvinne» litt i diskusjonen, at det tar litt tid før man 

kommer fram til et konkret vedtak 

 

SP 60/21 - Studentråd på campus (D) 
 

Organisasjonskonsulent orienterte om studentrådene. Studentrådet i Gimlekollen er på 

plass, og ser ut som at det går fint med dem. Sandviken og Breistein har fortsatt ikke etablert 

studentråd, men de er i prosessen. Det har vært litt misforståelser rundt klassetillitvalgtverv 

og studentrådsverv som har gjort at det ikke har blitt valgt tillitsvalgte til studentrådet. Det 

har vært kontakt med kullansvarlige om å holde valg i klasser. Markus fortalte at det går bra i 

Oslo, at studentrådet er engasjerte. SR Staffeldtsgate har innsett svakheter i SR, og er i 

prosessen ved å finne sin identitet. Som en del av dette arbeidet har de startet å skrive 

vedtekter. 

Et forslag fra SP er at det skal bli en generell regel at tillitsvalgte i klassen er en del av 

studentrådet, slik at det ikke oppstår misforståelser rundt vervene. Det ble også diskutert litt 

rundt om det hadde vært hensiktsmessig å ha valg til SR på vårsemesteret i stedet for.  

 

 

SP 61/21 Hytteturplanlegging  
 

Det ble diskutert rundt fastsettelse av dato til hytteturen for våren 2022. Det ble foreslått en 

del forslag til dato. Til slutt ble alle enige om at hytteturen skal foregå på kristiansand-møtet 

7-9. januar 2022, og dermed ble møteplanen for SP 2022 åpnet for endringer. I tillegg 

informerte sosial komite om at valget for hytte står mellom Geilo og Ål for dette øyeblikket, 

men at man kan ta en epost votering på møtested. Det ble understrekt at man bør bli ferdig 

med plan for hyttetur til SP-møte 04. des. Det ble også foreslått att alle tar med ett brettspill 
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hver. For å få mer økonomisk rom i budsjettet til hytteturen ble det rådet til å søke midler 

fra kulturstyret, NSO eller VT. Leder Vår Eline Nilsen kan potensielt sende inn en søknad om 

ekstra midler fra disse instansene.  

 

Vedtak: 

Det ble vedtatt at man åpner møteplanen for endringer.  

Endringer på møteplan som ble vedtatt: 

07-09. Januar - Hyttetur 

05. Februar - Oslo 

05. Mars - Kristiansand 

02. April - Oslo 

07. Mai – konstitueringsmøte i Bergen 

 

 

 

 

 

 

SP 63/21 Eventuelt og møtekritikk 
 

63.1 Signering av taushetserklæring og pårørendeskjema  

Taushetserklæring og pårørendeskjema ble fylt ut og signert av alle 

studentparlamentsmedlemmer 

 

63.2 VT-vara for Anne 

 Det skal være budsjettmøte i velferdstinget vest, og man trenger en vararepresentant 

som kan stille for Anne.  

https://www.facebook.com/download/318096063067601/Vedtekter%202021_2022%20-%20vedtatt.pdf?av=100003532867425&eav=AfaLK-hUMkAsbHRHVuEKbN9W-PN9FG-5-dMwjLgz1Rh-N4fGq3xnFq3PXTcdDWySBi8&hash=Acp3rJ7PMEpwOFE9RPw&__cft__%5b0%5d=AZX5DYLsdsb7jgEt5kEeAK7Ia5YHSj6mo5BcgMB-GEOEprm8TG2E7JzxQcldO_W6JXXX-w5abu-XUeqFalIPKNOskQpxSl_YcrGlNhHz4n_FgiNtW10OuIVe9vlcHy338KD_lGj0zT00G4PN8Ex35EsoG6zB8K_lOvsE16ToXBfBj84jqCf6o_dJnjC96f2xhrYk2HXnB9FaOJXFT8RE9zmN&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/download/318096063067601/Vedtekter%202021_2022%20-%20vedtatt.pdf?av=100003532867425&eav=AfaLK-hUMkAsbHRHVuEKbN9W-PN9FG-5-dMwjLgz1Rh-N4fGq3xnFq3PXTcdDWySBi8&hash=Acp3rJ7PMEpwOFE9RPw&__cft__%5b0%5d=AZX5DYLsdsb7jgEt5kEeAK7Ia5YHSj6mo5BcgMB-GEOEprm8TG2E7JzxQcldO_W6JXXX-w5abu-XUeqFalIPKNOskQpxSl_YcrGlNhHz4n_FgiNtW10OuIVe9vlcHy338KD_lGj0zT00G4PN8Ex35EsoG6zB8K_lOvsE16ToXBfBj84jqCf6o_dJnjC96f2xhrYk2HXnB9FaOJXFT8RE9zmN&__tn__=H-R
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Det var ingen som kunne i studentparlamentet, men det ble foreslått at man kan spørre 

Veronica Knudsen om å stille som midlertidig vare for dette møtet. 

 

63.3 PDF-standardisering 

Det ble tatt opp av organisatorisk nestleder at vedtatte og ferdigstilte dokumenter i SP 

burde som hovedregel bli omgjort i pdf-format.  

 

63.4 Toaletten 

Kommunkasjonsansvarlig tok opp en del saker vedrørende SP sin avis «Toaletten». 

Det første hun nevnte var utfordringen med å henge Toaletten opp på andre 

studiesteder enn Sandviken. Det er ønskelig med en kontaktperson på hvert campus 

som kan henge opp Toaletten på sitt studiested. Det ble forslått at det i hovedsak er 

studentparlamentsmedlemmer på hvert studiested som kan ha ansvar, og så kan 

eventuelt studentrådene bistå av og til. 

Anders foreslo at han kunne henge opp Toaletten på Breistein. Markus og Eilif kan bytte 

på å henge opp Toaletten i Staffeldtsgate, og henge opp neste Toaletten. Cassandra kan 

hjelpe til på Sandviken.  

 

Den andre saken som ble tatt opp vedrørende Toaletten var tilfelle av «Hærverk» på 

novembernummeret.  Det ble skrivet tilbakemelding på Toalettens sak om akkreditering 

av NLA, der den personen det gjaldt gav inntrykk av å være uenig med SPs uttalelse i 

studentavisa.  I forhold til saken om akkreditering av NLA ble det uttalt på møtet at SP 

ikke bør stille seg for eller imot, men være nøytrale i saken. Det ble orientert om 

akkrediteringssaken fra politisk nestleder, og diskutert rundt tiltak Sp kan gjøre i lys av 

denne saken. 

 

Et forslag til hvordan SP kan forholde seg til dette «hærverket» er å spørre NLA om 

innspill på hvordan SP kan håndtere dette ved å si ifra til studiesjef. SP kan om mulig 

foreslå et møte med rektor og studiesjef.  Ansvaret for å si fra til ledelsen ble gitt til 

politisk nestleder. 
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Det ble også delegert til kommunikasjonsansvarlig å ligge til et punkt og understreke på 

neste utgave av Toaletten at man kan ta kontakt med studentparlamentet om man har 

noe på hjertet og at det er trygt å ta kontakt med SP, mtp. Taushetsplikt hos SP.  

 

63.5 Felles snapchat for studentparlamentet 

Det ble tatt opp at det hadde vært fint med en egen snapchatgruppe for 

studentparlamentsmedlemmer. Det ble enighet om at dette var et godt tiltak 

 

63.6 Canvas 

Det ble tatt opp at man syns hvordan canvas er strukturert i enkelte fag er ganske 

uoversiktlig og rotete, og at dette gjør det vanskeligere å finne viktig informasjon og 

pensum. 

 

Forslag til innstilling: 

Vedkommende burde først og fremst gi beskjed til emneansvarlig. Politisk komite kan 

skrive en resolusjon og legge den frem til neste SP-møte. Dette kan bli brukt som en 

slags retningslinje til lærere. SP kan også ta det opp på LMU.  

 

63.7 Retningslinjer for arbeidsutvalget 

Arbeidsutvalget la fram et forslag til arbeidsutvalgreglement. Etter nøye drøfting, ble 

arbeidsutvalgreglementet vedtatt med en rekke redaksjonelle og ordlyds endringer 

 

63.8 Møtekritikk:  

• Noe som ble tatt opp som kritikk er at det var for mange saker under eventuelt. Noen av 

disse sakene burde ha blitt tilsendt på epost og blitt lagt inn i sakslisten til SP-møtet.  

•  I tillegg ble det framlagt at man burde ha planlagt lunsj bedre, for eksempel diskutert 

lunsjalternativer på forhånd på arbeidsutvalgmøter. Forslaget er at AU diskuterer 

hvordan man skal gjennomføre lunsj videre. Som møtesnacks ble det tatt opp at man 

ønsker Freia framfor Nidar, og palmeoljefrie kjeks 

• Det ble påpekt som kritikkverdig at mange ikke husket å ta med de nye genserene sine.  

• Det ble tatt opp som positivt at studentrepresentantene ble møtt i døra når de kommer 

til møtelokalet og at det var et hyggelig møte.  


