
Referat fra 6. møtet til studentparlamentet
Sted: Zoom
Tid 06.November, kl. 16:00-20:00

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

 
  

Til stede:  
AU: Veronika Knudsen, Markus Dahl Berg, Vår Eline Nilssen, Paul Henrik Gaalaas-Hansen 
 
SP: Gjertrud Gøndstøl, Anne Vierdal, Mina Elvira Heitmann, Anders Nyhus Røed, Enea
Johannesen Skaug, Pia Maria Esmeralda Auchter, Ida Kallestad, Don Huynh (dro ca.17:00),
Arez Sharif  
 
NLA: Organisasjonskonsulent Aron Hagos

Gjest: Eiendomssjef Thorbjørn Hovland (dro 16:45) og Sindre Marthinussen
 
Ikke møtt: Kristoffer Braathen,       
               

                         
 
Sak 47/20           Presentasjon av status på nye campus i Bergen og Oslo (O) 
 
Torbjørn Hovland – Eiendomssjef på NLA presenterer status på planer for nye campus i Oslo
og Bergen

Sak 48/20 Godkjenninger (V): 

48.1 - Valg av referent 
48.2 - Valg av ordstyrer 
48.3 - Valg av møteleder 
48.4 - Godkjenning av innkalling og saksliste 
48.5 - Godkjenning av referat fra Studentparlamentsmøte 

01.Oktober 
48.6 - Saker meldes opp til eventuelt  

Vedtak:
48.1 - Aron velges til referent 
48.2 - Aron velges til ordstyrer 
48.3 - Veronika velges til møteleder 
48.4 - Innkalling og saksliste godkjennes 
48.5 - Referat fra Studentparlamentsmøte 01.Oktober   



             godkjennes.
48.6 – Saker som er meldt opp til eventuelt:

Sak 56/20: Ønske om økt arbeidskrav på pedagogikk på Sandviken.

Sak 49/20 Orienteringer (O): 

49.1 - Overlappingshelg med arbeidsutvalget - AU 
49.2 - Møte med rektor - AU 
49.3 - Møte med Anette om studentboliger på nye campus        
           Bergen. – Leder og Org.kons 
49.4 - Møte med studiesjef og internasjonal avd. Ang           
           integreringsprisen – leder og Org.kons 
49.5 - Høgskolestyremøte – Org.nestleder 
49.6 - Møte med brukergruppe til nye campus i Bergen og      
          Oslo – Org.nestleder og Pol.nestleder 
49.7 - Nytt lokallag Skeivt Kristent Nettverk – Leder 
49.8 - Møte med kontaktperson til NSO – Leder og Pol.nestleder
49.9 – Presentasjon av spørreskjema om «brukerreiser» - Sindre Marthinussen

Sak 50/20 Valg av møteplan (V):  

50.1 - Studentparlamentet skal velge ny møteplan for perioden 2020-2021, dette er for at
medlemmer i studentparlamentet skal ha mer forutsigbarhet. 
50.2 - Det har kommet innspill om ønsker om fysiske møter, i tillegg ønsker vi å diskutere en
hyttetur. 

Vedtak:
Lokasjon er tentativ og vurderes fortløpende i henhold til Covid-19 situasjonen.

● 15.-17. januar - hyttetur 
● 05. februar - Bergen 
● 05. - 07 mars - Kristiansand 
● 09. april - Oslo 
● 28. mai. – Bergen
 

Sak 51/20 Valg av kontrollkomite (VA): 

Studentparlamentet skal stemme over om vi skal ha en kontrollkomite 

Studentparlamentet skal velge representant til kontrollkomiteen  

Vedtak:
Studentparlamentet velger Line Korsmo og Eirik Nicholas Lunde til medlemmer til
kontrollkomiteen



Sak 52/20 Verdidokument (D): 

Studentparlamentet bes diskutere verdidokumentet til NLA? 

Det nye studentparlamentet stiller seg fortsatt skeptisk til behovet for setning under «basis» i
verdidokumentet, som lyder følgende: «Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den
tradisjonen NLA Høgskolen står i forstått som bærende norm i samlivsetikken» (NLA
Høgskolen 2020, 3)

Sak 53/20 Kommunikasjonsansvarlig (V): 

53.1 - Valg av kommunikasjonsansvarlig
53.1a Studentparlamentet må bestemme om vi skal ha en eller to
kommunikasjonsansvarlige. 
53.1b Studentparlamentet velger en kommunikasjonsansvarlig til, om parlamentet
bestemmer seg for å ha to kommunikasjonsansvarlige. 
53.1c Skal studentparlamentet honorere kommunikasjonsansvarlig mer enn før om det
bare blir en? 

 
53.2 - Skal kommunikasjonsansvarlig bli en del av arbeidsutvalget? 
 
Vedtak: 
53.1a Det er vedtatt at det skal være en kommunikasjonsansvarlig framover. 
53.1b Faller grunnet vedtak i 53.1a.  
53.1c Kommunikasjonsansvarlig får tildelt honorar tilsvarende 8 000 kr i semesteret.

53.2 Kommunikasjonsansvarlig skal være en del av arbeidsutvalget framover. Vedtaket trer i
kraft ved møteslutt.

Sak 54/20 Internasjonale studenter og utveksling (V): 

Diskusjonspunkter: 
● Studentparlamentet skal diskutere hvordan vi kan bedre arbeidet med inkludering
av internasjonale studenter 

● Studentparlamentet skal diskutere hvordan NLA skal få flere studenter til å velge
utveksling.  

- SP legger vekt på informasjon om utveksling og flere utvekslingsavtaler som områder
der NLA kan bli bedre for å få studentene til å velge utveksling.

- Kanskje studenter som har vært på utveksling kan skrive erfaringsskriv om hvordan
det er å være på utveksling?

- NLA kan kanskje også presisere fordelene med utveksling (typ jobb)

Vedtak:



Studentparlamentet vedtar at Mina Elvira og Arez Sharif har ansvar for arbeidet rundt
integrering av internasjonale studenter på NLA Høgskolen.

 
Sak 55/20 Suppleringsvalg (VA)

Studentparlamentet velger representanter til de vervene som ikke ble valgt forrige møte.  

Verv som er til valg
Politisk komite – en person
Organisatorisk komite: 2/3 personer
Vara til LOKUT – en person

Vedtak:
Følgende representanter er valgt:

- Organisatorisk komite: Ingen kandidater
- Politisk komite: Pia Maria
- Vara til LOKUT: Pia Maria

Sak 56/20 Ønske om økt arbeidskrav på pedagogikk på Sandviken
(D)

Studentene på pedagogikk på Sandviken ønsker økt arbeidskrav for å lettere kunne vite
hvordan de ligger an i studiet. I dag er det flere fag, der en kun har en eksamen på slutten av
semesteret som sitt eneste krav og vurderingsgrunnlag. Dette mener SP at ikke gir
tilfredsstillende læring i fagene og skaper en usikkerhet blant studentene om hvor godt de
egentlig kan faget.

Om lærerne ikke har kapasitet, hadde det da vært mulig å hente mer viderekommende
studenter til å hjelpe de nyere studentene med å ha seminar for eksempel?

Sak 57/20 Eventuelt og møtekritikk 

Ingenting til eventuelt eller møtekritikk


