
SP-møte Referat 04.12.2021 

Referat fra 9. møte i studentparlamentet 
 

 

Tid: 09:00-14:00 

Sted: Digitalt 

 

Tilstede: 

SP: Vår Eline Nilsen, Ander Røed, Markus Berg, Eilif Finnseth, Cassandra Brown, Anne 

Vierdal, Enea Skaug, Morten Tomte 

Andre: organisasjonskonsulent Susanne Sævdal Bere (Referent), Veronika Knudsen 

(Observatør) 

 

Saksliste 
SP 64/21 Godkjenninger 

SP 65/21 Orienteringer 

SP 66/21 Internasjonale studenter i studentdemokratiet 

SP 67/21 Ny runde på promotering til neste valg (D) 

SP 68/21 Resolusjon av politisk komité (V) 

SP 69/21 Resolusjon av Veronika Knudsen (V) 

SP 70/21 Sosialt 

SP 71/21 Eventuelt og møtekritikk                      

 

SP 64/21 - Godkjenninger (V) 
 
 Forslag til vedtak:  

1. Susanne velges til referent  

2. Susanne velges til ordstyrer  

3. Vår Eline velges til møteleder SP-møte Referat 06.11.2021  
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4. Innkalling og saksliste godkjennes  

5. Referat fra SP- møte godkjennes  

6. Saker meldes opp til eventuelt 

 

Vedtak:  

64.1 Susanne velges til Referent  

64.1 – Susanne velges til ordstyrer  

64.2 – Vår Eline velges til møteleder  

64.3 – Innkalling og saksliste godkjennes  

64.4 – Referat fra forrige møte godkjennes  

64.5 – Saker meldes opp til eventuelt 

• Sak oppmeldt av Markus angående faktura for bestilt pizza 

• Orientering fra Eilif om arbeidsgruppe til handlingsplan for likestilling og mangfold 

• Beskjed fra Vår om påmeldingsskjema 

• Informasjon fra organisasjonskonsulent angående google disk, Facebook og bilagskjema 

 

 

SP 65/21 – Orienteringer 
 

1. Høyskolestyret 

Markus orienterte kort om forrige høyskolestyremøte. Det ble holdt et langt møte i Bergen. 

Noen av sakene som ble gått igjennom var litt om NOKUT, flere ansettelser på NLA 

Høgskolen og orientering om fremgang i nybygg. I tillegg ble det tatt opp muligheten for å 

offentliggjøre referatene fra høyskolestyremøtene. 

 

2. LOKUT 

På forrige LOKUT møte ble det vedtatt mindre endringer til fag. 

 

3. LMU  

Enea fortalte at under det seneste LMU-møtet ble det orientert om studiebarometeret, det 

ble diskusjon rundt digital undervisning i kombinasjon med fysisk frammøte, mer om SR og 

bygget i Breistein. I tillegg ble det tatt opp muligheten for å tilby kurs i akademisk skriving.  
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4. Klagenemnda 

Det har ikke vært møte i det siste i Klagenemda. 

 

5. FOU 

Det ble orientert av Morten at det ikke er så mye å meddele fra det utvalget. 

 

6. Utdanningsutvalget 

Anne orienterte om arbeidet som skjer i dette utvalget. Til neste år er det ikke så mye nytt 

som skjer, fordi NLA Høgskolen må ha fokus på å styrke sitt fagmiljø, men det kommer en ny 

master i rytmisk musikk. Det er tenkt å ha et møte med LMU om hvordan man kan styrke 

studentengasjementet 

 

7. Studentrådene 

I SR Oslo går det bra. Det har ikke skjedd så mye nytt.  

SR Breistein har etablert et nytt studentråd og fått på plass et styre.  

Studentparlamentet ved organisasjonskonsulent har innkalt til konstitueringsmøte den 7. 

desember i Sandviken studentråd. Det blir forhåpentligvis etablert et styre på dette møtet. 

 

8. Møte mellom Politisk nestleder, SP-leder og NLA-ledelsen  

Politisk nestleder fortalte kort om årsaken til møtet med rektor og studiesjef, og tema for 

samtalen. Møtet var ment som en dialog om NOKUT og en samtale om studentenes syn i 

denne saken. Politisk nestleder la fram for rektor og studiesjef at NOKUT-saken er noe som 

studenter bekymrer seg for, og at det oppleves som vanskelig for enkelte studenter å vite 

hva som er riktig informasjon. Undermøtet ble NLA-ledelsen synspunkt tydeliggjort, og det 

ble uttrykt en invitasjon fra rektor og studiesjef sin side om en fortsatt dialog med SP rundt 

NOKUT-saken.  

 

9. NLAs nye visuelle uttrykk 

NLA har fått nytt visuelt uttrykk, med en ny logo. 
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SP 66/21 - Internasjonale studenter i studentdemokratiet 
 

Det har blitt gitt tilbakemelding fra internasjonale studenter i Bergen at det oppleves som vanskelig å 

bli inkludert i studentdemokratiet når alt foregår på norsk. Arbeidsutvalget har diskutert saken på 

AU-møtet 30. november, der de kom fram til at tolk er den beste løsningen. Det ble diskusjon under 

SP møtet hva som er den beste fremgangsmåten for å inkludere engelskspråklige studenter. På den 

ene siden ble det foreslått at all kommunikasjon, også under møter foregår på engelsk. På den andre 

siden ble det påpekt at ikke alle studenter er så komfortable med å snakke engelsk, og at det dermed 

er best med tolk. For eksempel kunne man ansatt en tolk, eller at man designerer rollen som tolk i 

begynnelsen av hvert møte.  Det ble også foreslått at man har all skriftlig kommunikasjon på to språk, 

både engelsk og norsk.  

 

Forslag til et vedtak: 

1. Internasjonale studenter skal kunne delta i studentdemokratiene, og få innsyn i 

innkalling, saksliste og referat. De skal også bli ivaretatt så langt det er ressurser for 

dette 

2. Studentparlamentet er åpen for internasjonale studenter, og skal tilpasse seg 

kommunikasjon og informasjon så godt det lar se gjøre for den enkelte student, etter 

forespørsel  

3. Studentdemokratiet er åpen for internasjonale studenter, og skal tilpasse seg 

kommunikasjon og informasjon så godt det lar se gjøre for den enkelte student, etter 

forespørsel  

 

Vedtatt: 

Studentdemokratiet er åpen for internasjonale studenter, og skal tilpasse seg 

kommunikasjon og informasjon så godt det lar se gjøre for den enkelte student, etter 

forespørsel  
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SP 67 /21 - Promotering til valg: 
 

Diskusjonen om den beste måten å promotere til SP valg fortsetter. Noen forslag som ble 

tatt opp under diskusjonen: 

• Man bør se mer på digitale promoteringer, for eksempel hoppe inn i digital 

undervisning. Dette er fordi det mest sannsynlig begynner på igjen med delvis digital 

undervisning 

• Ta kontakt med NLA angående å promotere SP på tv-skjermene 

• Promotering på sosiale medier. SP bør fokusere på å få flere følgere på Instagram, for 

eksempel gjennom å ta i bruk betalt annonsering på Facebook og Instagram eller å ha 

en konkurranse.  

• Henge opp plakater på oppslagstavlene 

• Bruke NLA sine sosiale medier, der de kan tagge SP i innlegg for å øke følgere 

• Bruke canvas til promotering 

• Ha arrangementer slik det ble diskutert på forrige møte.  

 

Det ble til slutt en enighet i SP om at til neste studentparlamentsmøte så skal så skal SP sette 

strategi.  

 

 

SP 68/21 Resolusjon «Ryddigere bruk av canvas» 
 

Det ble presentert en resolusjon av politisk komite som handler om ryddigere bruk av canvas 

ved NLA Høgskolen. Bakgrunnen for denne resolusjonen er at i en del tilfeller bruker 

forelesere canvas ulikt, som gjør det vanskeligere for studenter å finne informasjon. 

 

AUs innstilling: 

Resolusjonen vedtas 
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Vedtak: 

Resolusjon om ryddigere bruk av canvas ved NLA Høgskolen vedtatt 

 

SP 69/21 - Resolusjon «Et bedre studentråd – et bedre campus.»: 
  

Det ble fremstilt en resolusjon fra Veronika Knudsen om tiltak for å øke engasjementet i 

studentrådene i Bergen. De siste årene har det vært lite pågang fra studentrådene, spesielt i 

Bergen. Det oppleves mangel på engasjement og forståelse for hva studentrådet gjør og 

innebærer blant studentene. Det er dermed presentert en rekke forslag til vedtak som kan 

bli gjort for å styrke studentrådene.  

Det oppstod diskusjon i studentparlamentet angående hva som er best strategisk når det 

gjelder valg av studentråd. Noen foreslo at man velger studentråd i januar/februar, mens 

andre foreslo at man kunne ha det samtidig som valg til studentparlamentet. Det ble også 

foreslått at man går tilbake til ordningen med å ha 10 tillitsvalgte i hvert studentråd 

uavhengig av klasser. Det ble også påpekt at det er manglende informasjon, og 

feilinformasjon som er et av problemene, i tillegg til at det oppleves som uklart hvem som 

har ansvaret for studentrådene. 

 

Forslag til vedtak som ble presentert i resolusjonen: 

1. ferdigstille alle studentrådene på våren. 

2. Ferdigstille alle studentrådene på våren med leder og nestleder, så kan resten suppleres  

ved skolestart til høsten. 

3. Kun ferdigstille studentrådet i Bergen (Breistein og Sandviken) på våren som en slags  

prøveperiode og se hvordan det går.  

4. Kun ferdigstille studentrådet i Bergen (Breistein og Sandviken) på våren med leder og  

nestleder, så resten kan suppleres ved skolestart til høsten som en slags prøveperiode og  

se hvordan det går. 
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Vedtak: 

Kun ferdigstille studentrådet i Bergen (Breistein og Sandviken) på våren som en slags  

prøveperiode og se hvordan det går.  

 

Resolusjonen ble vedtatt i sin helhet 

  

 

SP 70/21 – Sosialt 
 

Det blir ikke lagt opp til noe sosialt denne gangen, på grunn av digitalt møte.  

 

 

SP 71/21 – Eventuelt og møtekritikk 
 

71.1 Faktura til studentrådet Staffeldtsgate 

Markus tok opp en sak som gjelder faktura sendt til studentrådet i Oslo. Studentrådet i 

Oslo har mottatt en faktura på bestilling av pizza, og det er ingen i studentrådet som har 

kjennskap til denne. Det er heller ingen i studentparlamentet som kjenner til denne 

fakturaen, så SR Staffeldtsgate skal spørre litt rundt hvem som har opprettet fakturaen.  

 

71.2 Arbeidsgruppe - handlingsplan for likestilling og mangfold 

Ledelsen skal starte en arbeidsgruppe for å behandle handlingsplanen for likestilling og 

mangfold som er honorert per time. Politisk nestleder har blitt invitert til denne og 

forhåpentligvis kan studentparlamentet komme med innspill til handlingsplanen.  

 

71.3 Påmeldingsskjema 

Leder minnet på studentparlamentet at man må huske å følge tidsfristene som er gitt, 

særlig når det gjelder påmeldingsskjema til studentparlamentsmøter.  

 

71.4 Google disk og Facebook 
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Organisasjonskonsulent informerte om at alle studentparlamentsrepresentanter har 

blitt lagt til i en google disk, der alle referater og viktige dokumenter ligger. Om det er 

noen som ikke har tilgang, så kan de sende en epost til organisasjonskonsulent. I tillegg 

har organisasjonskonsulent opprettet egen Facebook konto, slik at det er mulig å 

kontakte hun der.  

 

71.5 Organisasjonskurs for tillitsvalgte 

Det ble også spurt om organisasjonskurset for tillitsvalgte. Organisasjonskonsulent 

orienterte med at dette kurset utgår for studieår 2021/22. 

 

71.6 Statusoppdatering hyttetur 

Det ble stilt spørsmål om hva status er for hytteturplanleggingen. Det ble orientert om 

at sosial komite skal bestille AirBnB og hytteturen blir som planlagt 5-7. januar 2022 

 

71.7 Frafall av verv 

Morten sier fra seg sitt verv i studentparlamentet på grunn av jobb.  

 

71.8 AU-beslutning angående nye interessenter 

Det ble også orientert om en beslutning som ble tatt på AU-møtet angående nye 

interessenter til studentparlamentet. Arbeidsutvalget har besluttet at de som er 

interesserte i å bli med i SP, må sende et motivasjonsbrev før SP behandler søknaden. 

 

71.9     Møtekritikk og ros 

• Det ble sett på som både positivt og negativt at man var ferdig to timer før tida.  

• Det ble uttrykt at det oppstod gode samtaler på møtet selv om det foregikk på 

zoom 
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