REFERAT FRA 3. MØTE I STUDENTPARLAMENTET, 2020
Tid: 02.April, 2020 kl. 12:00-16:00
Sted: Nettmøte

Representanter: Marte Haugen (Leder), Henriette Seim (Organisatorisk nestleder), Eirik Nicholas
Lunde Rezvan Warmely, Sindre Bakke Marthinussen, Marta Alise Johansen, Sondre Lindhagen Nilssen,
Markus Dahr Berg, Veronika Knudsen, Hannah Nøddebo Kaalstad
Andre med møteplikt: Aron Hagos (Organisasjonskonsulent) og Vår Eline Nilssen (Politisk nestleder)

Ikke møtt: Erika Pudas, Sindre Aadland, Pia Maria Auchter
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Godkjenninger

Forslag til vedtak:
● Aron velges til referent
● Aron velges til ordstyrer
● Marte velges til møteleder

● Innkalling og saksliste godkjennes
● Referat fra SP- møte 2. godkjennes
● Saker meldes opp til eventuelt

Vedtak:
-

Aron er valgt til referent
Leder er valgt til møteleder og ordstyrer

-

Innkalling og saksliste godkjennes
Referat fra SP-møte 2. godkjennes
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Orienteringer:

● Skype- møte med rektor og studiesjef - Leder
● Telefonmøte med prorektor for utdanning- Leder

● Møte til LMU - Organisatorisk nestleder
● Møte med ledergruppen til NLA Høgskolen og NOKUT - Leder
● Møte til høgskolestyret – Lunde og Politisk nestleder
● Orientering fra intervju av kandidater til valg av arbeidsutvalg til Norsk Studentorganisasjon – Leder,
politisk nestleder og organisatorisk nestleder
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Koronautbrudd og tiltak (Diskusjonssak)

Sp er bedt å komme med innspill til ledelsen ved NLA Høgskolen om tiltak NLA kan gjøre for
studentene under koronakrisen, samt tilbakemeldinger til arbeidet utført så langt.

Punkter kommet fram fra diskusjon:
●

●

●
●

Når NLA åpner opp så må det være god tilgang på desinfeksjons- og smittevernsmidler på alle
campus. Det skal være mulighet til å tørke seg med papir på alle toalett, slik at en kan unngå
blåsetørking
Det mangler og ønskes forelesninger direkte på nett. Dette gjør det lettere for studenter som
kan slite med å få rutine i hverdagen. I tillegg kan det forebygge ensomhet i at de får en sosial
kontakt. I flere fag er det fortsatt ikke fått på plass undervisning via nett, dette ønskes på
plass fort. Forelesere som ikke ønsker å bøye seg, må hjelpe til å omstilles.
Det etterlyses hyppigere informasjon om muligheten for utveksling til høsten
Det oppleves som vanskelig å få gjort feltarbeid slik som det er lagt opp til nå. Dette gjelder
spesielt for studentene på Interkulturelle studier.
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Valg 2020 (Vedtakssak)

Studentparlamentet må ta stilling om det er mulig å gjennomføre valg til nytt studentparlament i
løpet av våren.
Slik situasjonen ser ut nå, så vil ikke NLA Høgskolene åpne for fysisk oppmøte for studentene før
høstsemesteret 2020. Noe som studentdemokratiet er avhengig av som rekrutteringsarena.
Parlamentet veier tilgang til rekrutteringsarenaen som vitalt for et nytt studentparlamentsvalg. Derfor
ønsker ikke parlamentet å gjennomføre valg, slik situasjonen er nå.

Vedtak:
Studentparlamentet velger å utsette valg til nytt studentparlament til høstsemesteret 2020.
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Eventuelt og møtekritikk

