INNKALLING
STUDENTPARLAMENTET

Dato: 18.10.2017
Sted: Styrerom 4. etasje AR
Tid: 16:30- 18:30
Konstituering
Godkjenninger
Orienteringer
Saksliste:

15 min

40/17 Orientering om ny organisasjonskonsulent

10 min

41/17 Orientering om 20 kr-ordningen

5 min

42/17 Orientering om Studiebarometeret 2017

5 min

43/17 Rapport: Fadderuken 2017

20 min

Pause

5 min

44/17 Trivsel i forbindelse med campusutvikling

20 min

45/17 Course of Action for International Affairs

20 min

46/17 Resolusjon: Tilrettelegging for studenter med nedsatt
funksjonsevne

20 min

Eventuelt
Møteevaluering
___________________________________________________________________________
Hilsen Arbeidsutvalget, Studentorganisasjonen StOr ved Universitetet i Stavanger
Jørgen Hedin Sjøberg
Leder

Sara Jalali
Nestleder for Utdanning

Emma Øren
Nestleder for Læringsmiljø

1

INNKALLING
STUDENTPARLAMENTET
Konstituering
Valg av ordstyrer, referent og bisitter
Håkon Ohren velges som ordstyrer. Benjamin Aarsland Erikstad velges som referent. Det
velges ikke bisitter. Det er ti stemmeberettigede representanter til stede

Godkjenninger
-

Godkjenning av innkalling
o Godkjennes med merknad. Flere av de supplerte fikk ikke
innkallingen til tilfredsstillende tidspunkt. Dette skal rettes
opp i fra AUs side.

-

Godkjenning av saksliste og dagsorden
o Godkjenne med endring: Sak 43/17 flyttet til øverst på
dagsorden og blir dermed sak 40/17. De andre sakene blir
dermed flyttet ned.

-

Godkjenning av protokoll for forrige møte
o Godkjennes uten innvendinger

-

Saker under eventuelt
o Jakob Ruus (SD): Ønske om å behandle sak 37/17 Antall
karrieredager på UiS, på nytt
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Orienteringer:
Arbeidsutvalget i StOr (skriftlig)

OK

Universitetsstyrerepresentantene

Fatema al Musawi orienterer

Nasjonal studentorganisasjon

Fatema al Musawi orienterer

Representanter i nasjonale organ tilknyttet StOr

OK

Studentsamskipnaden i Stavanger

Ikke til stede

Velferdstinget i Stavanger

Anne Marie Lund orienterer

Fadder

Kim Roger Andersen orienterer

Eventuelt
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Sak: 43/17 Rapport: Fadderuken 2017

Report: Fadderweek 2017

Saksbehandler: Leder/Faddersjef Silje Reitan

President/Fadderpresident Silje Reitan

Vedlegg: Fadder rapport 2017
Fadder rapport 2017 (Norwegian only)
___________________________________________________________________________
Bakgrunn
I henhold til vedtektene skal Faddesjefen fremlegge en rapport til Studentparlamentet etter
endt Fadderuke. Dette er for at Studentparlamentet skal få et innblikk i hva som har gått bra,
hva som kunne vært gjort bedre og Faddersjefens anbefalinger for det kommende året.

Arbeidsutvalget vil presentere sine kommentarer til rapporten på møtet.

According to the bylaws, the Fadderpresident is required to deliver a report to the Student
Parliament after the Fadderweek. This is to give the Student Parliament insight as to what
went well, what could have been done different and the Fadderpresidents recommendation for
the following year.

The Executive Committee will present their comments on the report at the meeting.

Forslag til vedtak
Studentparlamentet tar fadderrapporten til orientering
The Student Parliament considers themselves oriented

Vedtak
Decision
Studentparlamentet tar saken til orientering
The Student Parliament considers themselves oriented.
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Sak: 41/17 Orientering om ny organisasjonskonsulent Orientation: new organizational
consultant
Saksbehandler: Leder
President
Vedlegg: Ingen
None
___________________________________________________________________________
Bakgrunn
StOr vil få en ny organisasjonskonsulent i en midlertidig stilling fra november av. Arbeidet
med å finne en ny organisasjonskonsulent har begynt, men er ikke ferdigstilt.
Studentparlamentet vil bli orientert om status på møtet.
StOr will get a new organizational consultant on a temporary position starting from
November. The process of finding a new consultant has started, but is not finished. The
Student Parliament will be oriented at the meeting.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet tar saken til orientering
The Student Parliament considers themselves oriented.
Vedtak
Decision
Studentparlamentet tar saken til orientering
The Student Parliament considers themselves oriented.
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Sak: 42/17 Orientering om 20 kr-ordningen

Orientation: 20 kr-scheme

Saksbehandler: Nestleder for Læringsmiljø
Environment

Vice President of Learning

Vedlegg: Ingen
None
___________________________________________________________________________
Bakgrunn
20 kr-ordningen er en ordning der studentene ved Universitetet i Stavanger (UiS) selv kan
velge om de ønsker å gi 40 kroner av sin semesteravgift til et studentbasert humanitært formål
eller organisasjon.
I vedtak fattet av Studentparlamentet ved UiS, ble det bestemt at Arbeidsutvalget i StOr skulle
nedsette en arbeidsgruppe som skal fremme en innstilling til Studentparlamentet om hvem
som skal motta pengene fra 20 kr-ordningen. Denne høsten skal arbeidsgruppen innstille på
hvilket formål/hvilken organisasjon som skal motta midlene i 2018.
Arbeidsgruppens medlemmer består av:
 Ingeniører Uten Grenser UiS, Sindre Meling Habbestad
 Amnesty UiS, Una Ruzic
 Studentpresten ved UiS, Leni Mæland
 SAIH Stavanger, Marte Pauline Tobiesen
 Nestleder for Læringsmiljø i Studentorganisasjonen StOr, Emma Øren
Arbeidsgruppens møter:
 06.10.17
 11.10.17
 18.10.17
 25.10.17
Under arbeidsgruppens møte, 06.10.17, ble arbeidsgruppens medlemmer presentert, samt at
arbeidsgruppens forventninger ble avklart. Arbeidsgruppen tok innsendte søknader om 20 krordningen til betraktning og det ble belyst at de innsendte søknadene vil bli tatt høyde for ved
senere møter. Det er blitt sendt inn to søknader som har vist interesse for 20 kr-ordningens
pengestøtte. Blant annet har UNICEF søkt om midler til Makani-prosjektet som
semesteravgiften i 2017 har gått til. Videre ble det lagt frem ulike humanitære organisasjoner
og humanitære formål under møte.
Følgende har sendt inn søknader:
 Studentaksjonen Stavanger – Kirkens Nødhjelps sitt undervisningsprogram i Faryabprovinsen i Afghanistan
 UNICEF – Makani-prosjektet

6

INNKALLING
STUDENTPARLAMENTET
The Student Parliament at UiS decided that the Executtive Committee in StOr should set up a
work group to promote a recommendation to the Student Parliament about who will receive
the money from the 20 kr-arrangement. This autumn, the work group will set the purpose /
organization to receive the funds in 2018.
The work groups meetings:
 06.10.17
 11.10.17
 18.10.17
 25.10.17
During the work group meeting, held 06.10.17, the members were presented, and the working
groups expectations were clarified. The working group filed applications for the 20 krarrangement for consideration and it has stated that the submitted applications will be taken
into account at the subsequent meetings. Two applications have been submitted that have
shown interest in the 20 kr- arrangement founding. Among others, UNICEF has applied for
funds for the Makani project for which also the 20 kr-arrangement of 2017 went to.
Furthermore, various humanitarian organizations and humanitarian purposes were presented.
The following have submitted applications:
 Student Aksjonen Stavanger – Kirkens Nødhjelp`s education program in Faryab
province of Afghanistan
 UNICEF – Makani Project
Forslag til vedtak
Studentparlamentet tar arbeidet med 20 kr-ordningen til orientering.
The Student Parliament considers them oriented.

Vedtak
Decision
Studentparlamentet tar saken til orientering
The Student Parliament considers themselves oriented.
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Sak: 43/17 Orientering om Studiebarometeret 2017
2017

Orientation: Studiebarometeret

Saksbehandler: Nestleder for Utdanning Vice President of Education
Vedlegg:
Bakgrunn
Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse til studenter i høyere utdanning i Norge.
Studiebarometeret viser studentenes oppfatninger om kvalitet i studieprogrammene.
Undersøkelsen går årlig ut til 2. års bachelorstudenter og 5. års studenter på masternivå.
Studiebarometeret 2017 vil bli gjennomført fra og med 24. oktober til og med 14. november.
Gjennomsnittet av den nasjonale svarprosenten i fjor var 45%. I fjor var svarprosenten på UiS
49% og resulterte med å bli det universitetet med høyest svarprosent i Norge. Som et ledd i å
få høyere svarprosent i år, vil det høsten 2017 bli gjennomført flere tiltak. De tiltakene som
StOr skal bidra med er følgende:
- Hjelpe til med å henge opp «dassaviser» ved alle toalettene på campus.
- Bidra til å oppsøke studenter i forelesning for å informere om studiebarometeret.
- Arrangere fest på Tappetårnet den 19. januar, for vinnerne av undersøkelsen. I år
kommer det til å kåres to vinnere. Én basert på svarprosent, den andre basert på antall
respondenter. Begge vinner en fest sammen på Tappetårnet.
- Være med på kortfilm med rektor og prorektor hvor vi forteller hvorfor det er viktig å
delta i undersøkelsen.
Målet for 2017, satt av Utdanningsdirektøren, er å komme opp på 55%.
Every year there is a survey sent out to all the students on their 2nd or 5th year studying. This
survey is called “Studiebarometeret”. It is a national survey and it asks the students how well
they regard the quality of their education. The results of the survey is considered very
important in maintaining high quality in the educational offer UiS provides for it’s students.
This year the survey will be out between 24th of October and 14th of November.
Last year the national average was on 45%, and at the University of Stavanger, 49% of the
students completed the survey. Last year UiS became the university with the highest response
rate in Norway. To get an even higher response rates this year, more actions will be taken in
autumn 2017. The Actions that StOr will contribute are as follows:
- Help hang out “dassaviser” at all the restrooms at campus (like the ones we made for
the student election).
- Help to pop in to lectures to inform students about the survey (the student
ambassadors will also get special training, and will promote the survey).
- The Department of Education will also organize, together with StOr, a party at
Tappetårnet for that program that has the highest percentage of students that
completed the survey. This year there will announced two winners, one based on the
response rate, the other based on the number of respondents.
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-

Participate on a short movie with the Rector and the Vice-Rector, where we explain
why it is important to participate in the survey.

The target for 2017, set by the Director of Academic Affairs, is to reach 55%.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet tar saken til orientering
The Student Parliament considers themselves oriented

Vedtak
Decision
Studentparlamentet tar saken til orientering
The Student Parliament considers themselves oriented.
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Sak: 44/17 Trivsel i forbindelse med campusutvikling Wellbeing in connection with
campus development
Saksbehandler: Nestleder for Læringsmiljø
Environment

Vice President of Learning

Vedlegg: Ingen
None
___________________________________________________________________________
Bakgrunn
SiS har bedt Velferdstinget i Stavanger om å komme med innspill til Campusutvikling på
Ullandhaug. Velferdstinget i Stavanger har i den anledning satt ned arbeidsgruppe der
Nestleder for Læringsmiljø er representert, og som sammen skal komme med forslag til
innspill.
Det ble vedtatt ved Velferdstinget i Stavanger sitt møte, holdt 03.10.17, at arbeidsgruppen
skulle bestå av fire medlemmer, der Nestleder for Læringsmiljø skulle være representert.
Arbeidsgruppen skal i henhold til vedtak besluttet under møtet, ta for seg følgende spørsmål:
-

Hvordan kan vi få et bedre og triveligere campus Ullandhaug?
Hva mangler campus av tilbud/møteplasser utenom det faglige?
Hvordan kan campus bli mer tilgjengelig for sine studenter?
Hvordan vi utnytte utearealet annerledes?
Andre relevante spørsmål som dukker opp i gruppen

I relevans til de overnevnte spørsmålene, er det også blitt samlet inn punkter fra medlemmer
av ulike linjeforeninger og studentorganisasjoner som var til stedet under Engasjertmøte
26.09.2017. I henhold til Nestleder for Læringsmiljø sin representasjon i arbeidsgruppen, ble
de fremmøtte ved Engasjertmøte bedt om å skrive ned 5 punkter de selv mener kan bidra til et
styrket læringsmiljø i henhold til trivsel ved Universitetet i Stavanger. Punktene skulle være
av rangert rekkefølge, og Nestleder for læringsmiljø ønsker å belyse funne for arbeidsgruppen
for Campusurvikling ved neste møte. Under følger en anonym besvarelse fra Engasjertmøte.
1. Imøtekommende og hyggelige møteplasser / arenaer som ikke nødvendigvis innebærer
kafeservering. Fokus på miljø og trivsel.
2. Gode pedagogiske og kreative forelesere som engasjerer seg i studentenes læring, ved
hjelp av f.eks teknologi og engasjement
3. God formidling av informasjon av arrangementer, tilbud, rettigheter som student og
tilgjengelighet fra alle trinn (institutt, forelesere, linjeforeninger /
studentorganisasjoner)
4. At SiS ivaretar gode kantine, helse, bolig og støtte til studentene (tilbudmessig)
5. Flere lesesaler, både stille og gruppe-rom, disse må være innbydende med godt
møblement og air-conditios og tavler til å tegne / skrive på. Helst med mulighet for
oppkopling av digitalt utstyr for å kunne øve på f.eks fremføring.
Arbeidsgruppen for Campusutvikling skal videre møtes onsdag 25. oktober klokken 10:00.
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Studentparlamentet inviteres herved til å komme med egne innspill som Nestleder for
Læringsmiljø vil ta med i det videre arbeidet.

SiS has asked Velferdstinget in Stavanger to contribute to Campus Development at
Ullandhaug. Velferdstinget in Stavanger has therefor set up a working group in which the
Vice President of Learning Environment is represented.
It was adopted at the meeting, held 03.10.17, that the working group should consist of four
members, whose The Vice President of Learning Environment is represented. The working
group shall, in according to decisions made at the meeting, answer the following questions:
-

How can we have a better and more enjoyable campus Ullandhaug?

-

What is missing at campus of offers / meeting spaces besides the professional?

-

How can the campus become more accessible to its students?

-

How do we use the outdoor area differently?

-

Other relevant questions that appear in the group?

The working group for Campus Development will also meet on Wednesday 25 October at
10:00. The Student Parliament is hereby invited to make its own input as the Vice President of
Learning Environment will take part in further work.

Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar saken med de innspill som fremkom i møtet
The Student Parliament adopts the case with the comments that was made in the meeting
Vedtak
Decision
Studentparlamentet vedtar saken med de innspill som fremkom i møtet
The Student Parliament adopts the case with the comments that was made in the meeting
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Sak: 45/17 Course of Action for International Affairs
International Affairs

Course of Action for

Saksbehandler: Nestleder for Utdanning Vice President of Education
Vedlegg: Course of Action for International Affairs
Course of Action for
International Affairs
___________________________________________________________________________
Bakgrunn
I henhold til vedtektene skal styringsdokument revideres i en syklus på tre år. Cource of
Action for International Affairs ble sist revidert i 2014, og skal dermed revideres innen
utgangen av 2017. For å få mer innspill, og styrke dokumentet, har Nestleder for Utdanning
utarbeidet en arbeidsgruppe bestående av:
-

Mari Landråk Asbjørnsen – Leder av SAIH Stavanger

-

Nour Horani – Tidligere student gjennom STAR ordningen

-

Oda Brauset Brath – Student som har vært på utveksling

-

Rayaan Shahid – Internasjonal student

Så langt er det blitt avholdt ett møte med arbeidsgruppen. Dette møtet gikk stort sett ut på å gå
gjennom dokumentet, litt diskusjoner rundt hvilket dokument det er og hva vi ønsker at det
skal være og noen innspill. Noen av innspillene vi kom fram til er følgende:
-

Gjøre det mer tydelig hvilket dokumentet det er og hva vi vil bruke det til.

-

Legge til punkt angående studentboliger for internasjonale studenter, da dagens
ordning oppleves som utfordrende og urettferdig fordelt. Samt hvordan StOr vil jobbe
for å bedre dette.

-

Hvordan StOr skal arbeide for å gjøre utveksling mer attraktivt.

-

Bedre struktur rundt å reise på utveksling. Tydeligere arbeidsansvar ved internasjonalt
kontor.

-

Ha en samarbeidspartner som er engasjert og motivert til å sikre det internasjonale
miljøet på universitetet.

-

Være mer tydelig på hva StOr mener om studieavgift og hvordan vi vil jobbe for å
motarbeide at det blir innført.
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Generelt ønskes det å skape et mer sterkere dokument som er tydeligere enn den er per i dag.
Arbeidsutvalget skal være mer tydelig på StOrs politikk og hvilke tiltak StOr skal iverksette
for å få gjennomslag.

Nestleder for Utdanning skal ha flere møter med arbeidsgruppa. Dokumentet skal være
ferdigstilt og presenteres for Studentparlamentet til neste studentparlamentsmøte.
Studentparlamentet inviteres til å komme med innspill nå.

According to the articles of association, this document shall be revised in a three-year cycle.
Course of Actions for International Affairs was last revised in 2014, and should therefore be
revised within 2018. In order to get more strength and input to the document, the Vice
President of Education has developed a working group consisting of:
-

Mari Landråk Asbjørnsen – The President of SAIH Stavanger

-

Nour Horani – Previous student through the Students at Risk program

-

Oda Brauset Brath – A student who has been on exchange

-

Rayaan Shahid – International student

So far, there has been one meeting with the working group. Some of the inputs we came up
with are as follows:
-

Make it more clear which document it is and what to use it for.

-

Today many international students think that it is very challenging and unfairly
distributed. Add a point regarding student housing for international students, and how
StOr will work to improve this.

-

How StOr should work to make exchanging more attractive.

-

Better structure around exchanging. Clearer labor responsibility at International
Office.

-

Cooperate with someone who is committed and motivated to secure the international
environment at the university.

-

Be more clear about what StOr means about tuition fees and how we will continue to
work against tuition fees in the future.

Generally, it is desirable to create a clearer document. The executive committee should be
clearer about StOr`s policy and what measures StOr is going to implement to get through.
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Vice President of Education will have more meetings with the working group. The document
must be completed and presented to the Student Parliament at the next Student Parliament
meeting. The Student Parliament is invited to give input now.

Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar saken med de innspill som fremkom i møtet
The Student Parliament adopts the case with the comments that was made in the meeting

Vedtak
Decision
Studentparlamentet vedtar saken med de innspill som fremkom i møtet
The Student Parliament adopts the case with the comments that was made in the meeting
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Sak: 46/17 Resolusjon: Tilretteleggingstilbudet for studenter ved Universitetet i
Stavanger
Saksbehandler: Nestleder for Læringsmiljø
Environment

Vice President of Learning

Vedlegg: Resolusjon om tilretteleggingstilbudet for studenter ved Universitetet i
Stavanger
(Norwegian only)
Bakgrunn
Universitetet i Stavanger må etter loven tilrettelegge campus for at alle studenter og ansatte
skal kunne benytte fasilitetene.
StOr har den siste tiden blitt oppmerksomme på at det på enkelte områder på campus kunne
vært bedre tilrettelagt for studenter, ansatte og besøkende med nedsatt funksjonsevne.
Arbeidsutvalget ønsker derfor at Studentparlamentet vedtar en resolusjon om
tilretteleggingstilbudet for studenter på Universitetet i Stavanger.
The University of Stavanger is required by law to adjust campus so that every student and
employee has the opportunity to use the university’s facilities.
StOr have been made aware that there is certain areas at campus that are not well enough
adjusted for students with impaired functioning.
The Executive Committee asks the Student Parliament to adopt a resolution that states that
UiS has to have a thorough examination of campus and adjust those areas that today are not
well enough adjusted for students with impaired functioning.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar resolusjonen
The Student Parliament adopts the resolution
Forslag fra Jørgen Jakobsson (SD): Stryke siste bombepunkt: ’’At Universitetet i Stavanger
gjør de tiltak som skal til for at alle studenter, ansatte og besøkende skal ha lik tilgang til
institusjonens fasiliteter.
Proposal from Jørgen Jakobsson (SD): Remove the last bullet point from the resolution
Votering:
Vote:
Forslaget fra Jørgen Jakobsson: Falt med 4 mot 6 stemmer.
Proposal from Jørgen Jakobsson: Not adopted with four against six votes.
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Vedtak
Decision
Resolusjonen vedtas i sin helhet.
The Resolution is adopted in its entirety
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Eventuelt
Sosialdemokratisk Liste ønsker at sak 37/17 om karrieredager behandles på ny. Begrunnelse
er at saken ble fattet med det de mener er feil grunnlag ettersom enkelte parter som har signert
uttalelse mot saken har trukket seg.
Social Democratic List proposes that the discussion about career days is discussed once more
in the Student Parliament due to some parts not supporting the cause anymore.
Møteevaluering
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