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           GRATULERER!
Gratulerer med valget!
Gratulerer til deg som er tillitsvalgt. Du har nå fått tillit fra dine medstu-
denter til å representere dem, og være deres stemme på studiet. Dette 
er en tillit du skal omfavne, for bak din stemme ligger det både støtte og 
kunnskap fra dine medstudenter om hva som skal til for å skape et bedre 
læringsmiljø. Du har fått en stemme Universitetet i Agder er avhengig 
av for å kunne utvikle seg i riktig retning, og en stemme de vil høre på så 
lenge du tør å bruke den. Jeg oppfordrer deg derfor til å være en aktiv til-
litsvalgt, vis dine medstudenter at du tar dem på alvor og bruk din stem-
me til både ris og ros. Lykke til i arbeidet, jeg heier på deg!
 
Benedicte Nordlie // Leder i STA

 
Takk for at du stiller opp for å gjøre UiA bedre!
Uten din hjelp kan vi rett og slett ikke bli bedre – vi er avhengig av relevant 
og god feedback. Dine medstudenter er også avhengig av at du gjør en god 
jobb – de kan gjennom deg få gehør for sine synspunkter og konstruktive 
forslag. Det er svært viktig at du engasjerer deg og dermed hjelper nåværen-
de og fremtidige studenter slik at de kan få mest mulig ut av sitt opphold på 
UiA.
 
Frank Reichert // Rektor

Du er en av våre eksperter!
Gratulerer, du har fått tilliten av dine medstudenter og skal nå representere 
dem i møte med UiA og STA! Du og dine medstudenter er våre eksperter. 
Det er kun dere som vet hvordan dere har det, og derfor er du nå en av STAs 
viktigste ressurser for å gjøre studenthverdagen enda bedre. Jeg er din kon-
taktperson i STA og vi er alltid her for deg. Jeg gleder meg til å jobbe med 
deg, og jeg skal alltid gjøre mitt beste for hjelpe deg i din rolle som tillits-
valgt. Takk for at du stilte, og lykke til med arbeidet! 

Olea Magdalene Norset // Læringsmiljøpolitisk ansvarlig i STA
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HVA ER EN TILLITSVALGT?
  

   «En  tillitsvalgt  er  en  valgt  person  som       
har  oppnådd  tilliten  fra  sine  medstudenter  på             

Universitetet  i  Agder  (UiA)  til  å  representere  dem  
i  prosesser,  møter  og  samlinger  hvor studentenes  

stemme  skal  løftes  frem (...)”. 

 

Ditt studiekull velger en tillitsvalgt i løpet av en 
forelesning, i begynnelsen av semesteret.  
Tillitsvalgt skal velges hvert år.

Definert av Studentparlamentet til STA,  
21.02.2018.
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Et spennende sosialt nettverk!
Gjennom å være tillitsvalgt knytter man kontakter på tvers av fag, og man kan 
opparbeide seg et nettverk som man kan dra ulike fordeler av.

Verdifull erfaring med å jobbe med mennesker!
Man lærer hvordan man går frem i saker, hvordan man snakker med
autoritetspersoner og hvordan man kan løse problemer på best mulig måte.

En attest som styrker CVen din!
Når man har sittet en periode som tillitsvalgt kan man få bekreftelse på vervet, 
som senere kan brukes i sammenheng med jobbsøknader.

Muligheten til å bestemme utviklingen på universitetet!
Som tillitsvalgt jobber man aktivt for sin egen og medstudenters studiesituasjon.

10 ekstra studiepoeng gjennom ORG-123!
Kun tillitsvalgte får den unike muligheten til å opptjene seg 10 ekstra studiepo-
eng det året du bærer tillitsvalgtvervet. Emnet som tar for seg medvirkning og 
ledelse i kunnskapsorganisasjoner legges utenfor timeplanen, slik at du får gjen-
nomført uten emnekræsj!

Og ikke glem ... Det er gøy å være tillitsvalgt!
Man treffer mange nye og engasjerte mennesker som jobber for det samme, 
nemlig å bedre studentenes vilkår og studiesituasjon på universitetet. Man får 
være med på aktiviteter og arrangementer som kun er for de tillitsvalgte!

SOM TILLITSVALGT FÅR DU...
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    - OG DEG SOM TILLITSVALGT          KVALITETSSYSTEMET
Kvalitetssystemet skal bidra til å synliggjøre god kvalitet og avdekke sviktende kvalitet. 
Det skal også bidra til en kontinuerlig kvalitetsforbedring i emner og studiepro-
gram. I henhold til kvalitetssystemet skal det gjennomføres evalueringer av teo-
riemner, praksisemner, utvekslingsopphold og studieprogram.

Din rolle som tillitsvalgt er essensiell for gjennomføring av kvalitetsarbeid i samar-
beid med emneansvarlige og studieprogramleder.  
Gjennomføring av student -evalueringer er en av dine viktigste oppgaver 
som tillitsvalgt.

Det er du som informerer dine medstudenter om når evalueringen skal foregå og 
oppfordrer dem til å delta aktivt i evalueringen.

Evaluering av emner:
Det skal gjennomføres minst én studentevaluering per emne hver gang emnet 
tilbys. Det er du og studieprogramleder som fastsetter evalueringsform og tids-
punkt. Evalueringen  gjennomføres vanligvis som en midtveisevaluering i begyn-
nelsen av oktober (uke 41) og begynnelsen av mars (uke 10).
Evalueringsformer du kan velge:
- Plenumsamtale med studentene i emnet eller digital spørreundersøkelse(spørre-
skjema i Canvas). Etterpå har du en samtale med emneansvarlig om svar/innspill 
som kom frem.
- Kun samtale mellom deg og emneansvarlig. 
- Samtale mellom deg og studieprogramleder.
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    - OG DEG SOM TILLITSVALGT
 
Gruppen skal evaluere læringsutbytte, arbeidsform, vurderingsform, arbeidsom-
fang og læringsmiljø. Det foreligger sjekkliste og spørreskjema for emneevalue-
ring. Husk å dokumenter/oppsummere i et referat uansett evalueringsform. Refera-
tet lastes opp i Canvas.

 
Evaluering av praksis:
Det skal gjennomføres minst én evaluering per praksisperiode. Du og studiepro-
gramleder/studieleder fastsetter evalueringsform, og om det skal være midtveis- 
eller sluttevaluering. 
Her skal dere evaluere læringsutbytte, sammenheng mellom teori og praksis, til-
rettelegging, og oppfølgning og veiledning fra praksissted og UiA. Det foreligger 
sjekkliste for studentevaluering av praksis.
Forslag til endringer tas med videre og legges frem i faglærermøte (møte mellom 
studieprogramleder og emneansvarlige) og i studieråd hvor studenttillitsvalgte 
deltar.
 
Evaluering av studieprogram:
Evaluering av studiet ditt gjennomføres i studierådet og gjelder alle gradsgivende 
studieprogram, slik som bachelor og master. Dette skjer hvert studieår, normalt i 
høstsemesteret. Dere evaluerer helheten og sammenheng i programmet, relevans, 
læringsutbytte, undervisningsform, vurderingsform, arbeidsomfang, og lærings-
miljø.
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OPPGAVER OG RETTIGHETER
 
Dine oppgaver:
·  Du som tillitsvalgt har ansvaret for 
   å gjennomføre studentevalueringer.
·  Du har ansvaret for å ta opp saker på 
   vegne av ditt kull/emne.
·  Du har ansvaret for å videreformidle 
   informasjon som blir gitt til deg.
·  Tillitsvalgte sitter i studieråd som
   skal bidra til utvikling av  
   studieprogrammet og studentenes  
   læringsmiljø.
·  I tillegg til tillitsvalgtkurs vil du også  
   delta på tillitsvalgtsamlinger én gang per  
   semester.

Dine rettigheter:
· I møte med de ansatte har du rett på å bli behandlet som en tillitsvalgt i             
  saker som tas opp på vegne av studentene. Dette betyr at det skal skilles   
  mellom person og verv, og at du skal kunne ta opp vanskelige saker uten                     
  at det skal gå utover deg som student.
· Du har krav på gyldig fritak fra undervisning og praksis for å drive arbeid   
  som tillitsvalgt.
· Det er ikke meningen at du som tillitsvalgt skal ta alle fellesoppgaver for           
  kullet/emnet.
· Du får en attest etter endt tillitsvalgtperiode fra fakultetet/avdelingen. 8



              DINE VERKTØY
Det finnes en rekke dokumenter som legger rammer for studiehverdagen. Som til-
litsvalgt kan det være lurt å ha kunnskap om noen av disse:
 
Studieplanen/Fagplanen er det dokumentet som sier hvordan et studie eller et 
emne skal utformes. Studieplanen skal si noe om hvor mange studiepoeng endt 
studie gir, hvilken grad man oppnår, om det undervises på heltid/deltid og hvilket 
språk det undervises på. 
Universitets- og høyskoleloven legger rammene for alt som skjer på universiteter 
og høyskoler. Her finner du blant annet studentenes rettigheter og plikter. 
Instituttleder/ Studieleder har ansvaret for kontakten med studenttillitsvalgte på 
fakultetene. På lærerutdanningen heter denne personen studieleder.
Denne personen er din kontaktperson som kan hjelpe deg med saker og spørsmål 
du måtte ha i din rolle som tillitsvalgt.

Studentombudet er en nøytral bistandsperson med juridisk kompetanse. Studen-
tombudet skal hjelpe studenter med å finne løsninger på de problemene som kan 
oppstå. Studentombudet kan derfor være en ressursperson for deg som tillitsvalgt.

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig i STA er din kontaktperson i studentorganisasjo-
nen. Du kan kontakte oss på stalaringsmiljo@uia.no eller sta@uia.no om du har 
noen spørsmål rundt din tillitsvalgtsrolle og oppgaver.
 
Si ifra er et system UiA har på sine nettsider der man kan varsle fra om noe ikke er 
som det skal. Blant annet feil og mangler på forelesningsrom, dårlig utdanningskva-
litet eller læringsmiljø. Du kan også varsle om mobbing og seksuell trakassering. Du 
kan varsle selv eller på vegne av andre. 9





                 TIPS TIL DEG!      

Husk å dokumenter dine 
saker!
Ta vare på e-post og andre 
dokument fra involverte i 
saken. Dette gjør det lette-
re om man skal legge frem 
saken for noen eller om man 
må ta saken videre.

Løs alltid en sak på lavest 
mulig nivå.
Ta kontakt med fagansvarlig 
først. Dersom det kommer 
opp saker av viktig betyd-
ning for mange studenter i 
kullet/på enkeltemnet, kan 
tillitsvalgte sende saken 
videre til STA. Her er også 
læringsmiljøpolitisk ansvar-
lig en god ressurs med tanke 
på råd, veiledning og prak-
tisk informasjon.

Er det representativt?
Når du gjennomfører en 
studentevaluering eller tar 
opp en sak på vegne av kul-
let ditt/dine medstudenter i 
emnet er det viktig å tenke 
over om dette gjelder hele 
gruppa, et mindretall eller 
en enkeltperson. En emne-
evaluering må for eksempel 
være representativ, altså at 
flertallets mening på studiet 
blir lagt frem.

Bruk TV-nettverket.
Nettverket av tillitsvalgte kan 
være til stor hjelp og støtte. Vi 
har en egen gruppe på face-
book med navnet “Tillitsvalg-
te Universitetet i Agder”, der 
man kan dele tips og erfarin-
ger med hverandre. 

Husk! Som tillitsvalgt er du 
aldri alene om oppgavene.
Dine ressurspersoner og ditt 
tillitsvalgtnettverk er her for 
å hjelpe deg.

Meld deg opp i emnet 
ORG123 som kun er for 
deg som tillitsvalgt.
I emnet lærer du mer om 
din rolle som tillitsvalgt. 
Du lærer også hvordan ar-
beidslivsmodellen i Norge 
er, og om ledelse i private 
og offentlig kunskapsor-
ganisasjoner.
Påmelding fra 14.sep-
tember til 30.september. 

I hvilken rekkefølge søker jeg assistanse når en student har tatt 
kontakt med meg som tillitsvalgt? 
 
1. Faglærer, emneansvarlig eller studiekoordiantor. 
2. Instituttleder/ Studieleder. 
3. STA læringsmiljøpolitisk ansvarlig. 
4. Fakultetsdirektør/ Dekan.
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                HVA ER STA ?
STA står for «Studentorganisasjonen i Agder» og vi jobber med studentenes faglige, sosiale, 
økonomiske og velferdsmessige interesser.  Vi er en interesseorganisasjon av og for studenter. 
STA har stor påvirkningskraft i studentsaker som behandles både lokalt og nasjonalt. STA er en 
paraplyorganisasjon for over 60 studentaktiviteter ved UiA.

Du finner oss i bygg 24 på campus Kristiansand og i andre etasje i Bluebox på campus Grim-
stad.

STA har et styre som består av fem studenter. Styret blir valgt hver vår på valgforsamlingen til 
Studentparlamentet. De fem styrevervene er; leder, nestleder, fagpolitisk ansvarlig, læringsmil-
jøpolitisk ansvarlig, og kommunikasjonsansvarlig. Disse jobber for studentenes interesser som 
Studentparlamentet vedtar politikk på. I tillegg har STA en fast ansatt organisasjonskonsulent. 

STA og deg som tillitsvalgt. Du er talerøret mellom ditt studie og STA, og du kan være med å 
påvirke hva STA skal jobbe med. Selv om fakultetet har ansvar for sine tillitsvalgte, kan lærings-
miljøpolitisk ansvarlig i STA hjelpe deg hvis det oppstår en utfordrende situasjon som ikke kan 
løses på fakultetsnivå. Studentparlamentet er universitetets øverste studentorgan, og repre-
senterer alle studenter ved UiA. 
 
Hvorfor er du viktig for STA?
Du som tillitsvalgt er viktig for STA fordi du er vårt bindeledd mellom oss og enkeltstudenten. 
En viktig oppgave du har er informasjonsspredning om ulike verv som dine medstudenter kan 
stille til, og fortelle de hvor viktig det er at vi studenter er representert i de ulike råd, styrer og 
utvalgene (RSU).  Finn informasjon om RSU på www.stastudent.no.
 
Still til valg! Du som student på UiA kan stille til valg både til Studentparlamentet, fakultets-
styret, avdelingsstyret og til RSU. Stiller du til valg til Studentparlamentet og fakultetsstyret kan 
alle studenter på ditt fakultet/avdeling stemme på deg. Når du stiller til RSU er det Studentpar-
lamentet som stemmer på deg. 12





     AKADEMISK KALENDER
                    2018-2019
HØST 2018
01/09: Frist for valg av tillitsvalgt og frist for å semesterregistrer seg, oppmelding til  
eksamen for høstsemesteret.
09/09: Frist for tillitsvalgte og registrere seg på Innsia.
September: Hovedperiode for TV-kurs.
Oktober: Hovedperiode for TV-samlinger.
08/10-12/10: Hovedperiode for midtveisevaluering av emner.
26/11-21/12: Hovedperiode for ordinær eksamen.
10/12: Studentweb åpner for vårsemesteret. 
15/12: Timeplaner for vårsemesteret 2019 publiseres.
 
VÅR 2019
07/01: Semesterstart
01/02: Frist for semesterregistrering, oppmelding til eksamen
20/02: Frist for å registrer nye tillitsvalgte for vårsemesteret.
04/03-08/03: Hovedperiode for midtveisevaluering av emner.
April: Hovedperiode for TV-samlinger.
April: Valg til Studentparlamentet og fakultetsstyret.
15/04-22/04: Påskeferie.
Mai: Valgforsamling til RSU.
06/05-31/05: Hovedperiode for ordinær eksamen.
10/06: Studentweb åpner for høstsemesteret.
15/06: Timeplaner for høstsemesteret 2019 publiseres.

Det skal normalt ikke være undervisning på onsdager fra kl. 14.00-16.00.
(Dette er studentdemokratisk tid). 14



    KONTAKTINFORMASJON

stastudent.no Studentorganisa-
sjonen i Agder

Informasjon om 
STA, tillitsvalgte, 
studentaktivite-
ter og Student-
parlamentet.

uia.no Universitetet i 
Agder

Alt man trenger 
å vite om UiA og 
lenker til stu-
dentsider.

sia.no Studentsamskip-
naden i Agder

Informasjon om 
alle avdelingene 
i SiA.

student.no Norsk student-
organisasjon

Nasjonal stu-
dentpolitikk

LEDER
Benedicte Nordlie
Telefon: 38142175
Mobil: 95109286
E-post: staleder@uia.no
NESTLEDER
Pernille Klock Rist-Christensen
Telefon: 38142177
Mobil: 47639995
E-post: stanestleder@uia.no
FAGPOLITISK ANSVARLIG
Andreas Gravdahl
Mobil: 46621321
E-post: stafag@uia.no
LÆRINGSMILJØPOLITISK ANSVARLIG
Olea M. Norset
Mobil: 94899205
E-post: stalaringsmiljo@uia.no
KOMMUNIKASJONSANSVARLIG
Emilie Hesselberg
Mobil: 95162770
E-post: stakommunikasjon@uia.no
ORGANISASJONSKONSULENT
Irene Bredal
Telefon: 38142010
E-post: sta@uia.no
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CONGRATULATIONS!CONGRATULATIONS!
Congratulations on the election!
Congratulation as a class representative. You have now gained the trust 
from you fellow students, and you are now their speaking voice. Embrace 
the trust you have been given because in your voice you carry knowled-
ge and support from your fellow students. Together you know what is 
needed to create a better learning environment. You have been given a 
voice the university depends on to be able to develop in the right directi-
on, and you have  a voice they will listen to as long as you dear to use it. I 
therefore encourage you to be an active class representative, show your 
fellow students that you take them seriously and use your voice for both 
criticism and praise. Good luck with the work, I believe in you! 

Benedicte Nordlie / / President of STA

Thank you for contributing to make UiA better!
Without your help we are not able to become better - we are in need of 
relevant feedback.
Your fellow students also needs you to do a good job - through you they 
are able to secure their point of view and constructive proposals. It is very 
important that you engage yourself and in that way help current and futu-
re students so they will get the most out of their stay at UiA.

Frank Reichert / / Rector 

You are one of our experts!
Congratulations, you have gained the trust from your fellow students and 
are now going to represent them when meeting UiA and STA! You and 
your fellow students are our experts. Only you know how you are doing, 
and therefore you have become one of STA’s most important resources to 
make the study situation even better. I am your contact person in STA and 
we are always here for you. I look forward to work together with you, and I 
will always do my best to help you as a class representative. Thank you for 
running as a class representative, and good luck with the work!

Olea Magdalene Norset // Officer of the learning environment of STA 17



WHAT IS A CLASS        
REPRESENTATIVE?

  

 
“A class representative is an elected person that have 

gained trust from the fellow students at the University of 
Agder (UiA) to represent them in processes, meetings and 

gatherings where the student voice is to be heard. (...).” 
 

Defined by the Student Parliament of STA, 
21th of February 2018.

Your class elect a representative during a lecture in 
the beginning of the semester.  It is an election for 
class representatives every year.
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YOU WILL GAIN BENEFITS  
SUCH AS...

An exciting social network!
As a class representative you will make new contacts across the different disciplines 
and develop a network you can benefit from both now and later.

Valuable experience working with people!
You will learn how to handle different cases, how to speak with authority figures and 
how to solve any problems in the best possible way.

A certificate for an impressive CV!
When you’re done as a class representative you will get a certificate that confirms your 
engagement. You can use this certificate to improve your CV when you apply for a job.

The opportunity to decide the university’s development!
As a class representative you will work for both your own, and your fellow students 
situation. 

10 extra credits if you do ORG-123!
As a class representative you get the unique opportunity to get 10 extra credits. 
Through this class you will learn about involvement and leadership in knowledge 
organizations. The class is arranged so it does not collide with your other classes. 

And don’t forget… It’s fun to be a class representative!
You meet other engaged students that work for the same goals as you. You will get 
the opportunity to join activities and events that is only for the class representatives.
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THE QUALITY ASSURANCE SYSTEM
The quality assurance system shall contribute to highlight good quality and to reveal 
failing quality. It shall also contribute to a continuous improvement of quality in 
subjects and study programs. In accordance with the quality assurance system, 
evaluations shall be carried out in theory subjects, subjects concerning the super-
vised professional training, study exchange and study programs. 
Your role as a class representative is essential when it comes to carrying out the 
quality work, this in cooperation with the course coordinator and the study coordi-
nator.
As a class representative one of your most important tasks is to carry out the stu-
dent evaluations. You are the one who informs your fellow students about the eva-
luations, when they will be carried out and encourage them to actively participate 
in the evaluations.
 
Evaluation of a subject:
Every time a subject is being offered at least one student evaluation must be car-
ried out. It is up to you and the study coordinator to set the type of and time of 
evaluation. Usually the evaluation is carried out as an evaluation in the middle of 
the semester, in the beginning of October (week 41) and the beginning of March.

Evaluation methods:
- Plenary conversation with the students doing the subject or a digital survey        
(scheme in Canvas). When this is done you will engage in a conversation with the 
course coordinator about the things that arose in the evaluation.
- A conversation only between you and the course coordinator.
- A conversation between you and the study coordinator.
- And you as a class representative. 20



THE QUALITY ASSURANCE SYSTEM
The group shall evaluate the learning outcome, work method, the form of assess-
ment, the scope of work and the learning environment. There is a check list and 
a survey form for evaluation that you can use. Remember to document/make a 
summary in the minutes, regardless of what type of evaluation you use. The mi-
nutes are to be uploaded in Canvas.

Evaluation of supervised professional training:
For each period of supervised professional training at least one evaluation shall 
be carried out. You and the study coordinator/programme coordinator set the 
type of evaluation and whether the evaluation shall be carried out in the middle 
or the end of semester.
You shall evaluate the learning outcome, the context between theory and super-
vised professional training, the facilitating, follow up and guidance from the place 
of the supervised professional training and UiA. There is a check list for student 
evaluation regarding supervised professional training.
Suggestions concerning changes and quality that must be continued, must be 
brought forward to a meeting between the study coordinator and the course co-
ordinator, and in the Studieråd where the class representatives participate.

Evaluation of a study program:
Evaluation of your study takes places in the Studieråd and concern all study pro-
grams that are degree-conferring such as bachelor and master. This takes place 
every year, usually in the autumn semester. Then you evaluate the program, the 
context, the relevance, the learning outcome, the teaching method, the form of 
assessment, the scope of work and the learning environment.

21
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TASKS AND RIGHTS
Your tasks
- As a class representative you are responsible for carrying out the evaluations.
- You are responsible for addressing issues on the behalf of your student group.
- You are responsible for informing others on the information you have been 
handed.
- Class representatives are represented in the Studieråd. The Studieråd contri-
butes to improvement of study programs and the students learning environ-
ment.
- After you have been elected you will be invited to a course for the class repre-
sentatives at your faculty/teacher education unit. In addition to this, you will be 
invited to a gathering once each semester.

Your rights
- You have the right to be treated as a class representative when meeting em   
ployees at the university when you represent the class, the class interests and 
cases. That means that it is a difference between you as a person and the case, 
and you shall be able to work with difficult cases without this affecting you as a 
student.
- You are entitled to get approved absence from lectures and practical courses 
to do class representatives work.
- As a class representative you are not responsible for all the collective tasks in 
your class.
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         YOUR RESOURCES
The study plan is a document that tells you about the study program or the cour-
se and how the plan is, how many credits you will get and what grade. It also tells 
if the study is full time or part-time and which language the lectures are in.

Universitets- og høyskoleloven is a law where you can find the student rights 
and duties in Norway.

Head of Department/Study coordinator are responsible for the class represen-
tatives at the faculty/teacher education unit. This is your contact person that can 
help you with cases or answer your questions in your work as a class representati-
ve.

Studentombud is an independent person with knowledge of the law at the uni-
versity who can help you and your fellow students with issues where students 
cannot find a solution on their own.

Officer of the learning environment is your contact person in the Student Orga-
nization of Agder (STA). Contact us on stalaringsmiljo@uia.no or sta@uia.no if you 
have any questions or need help with our work.

Si ifra translated “Speak up» is a digital system on UiA’s website where you can 
alert the university if something is wrong or not working as it should be. This inclu-
des physical situations like lecture rooms, the academic quality and learning en-
vironment, and if you experience bullying or sexual harassment. You can alert the 
university on the behalf of yourself or others.
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                    TIPS!
 Sign up for 10 more credits! 

As a student representative 
you can do 10 extra credits 
by taking the course ORG123. 
This course is held in Norwegi-
an. You learn about leadership 
and organizations, especially 
knowledge organizations. 
You can sign up from 14th of 
September and the deadline 
is the 30th of September. It 
only has 30 spots.

Document your cases.  
If you have a case that you 
must handle, remember 
to document the work. 
Take notes from meetings 
and conversations. Save 
mails and messages. This 
will make it easier to solve 
the case.

You are never alone.  
When you are a class 
representative it is impor-
tant that you remember 
that you are not alone in 
this. Your resources and 
network are here to help!

Solve the case on the 
first level first.
Contact your lecturer or the  
person responsible for the  
course. If the case includes a  
lot of students in your class or  
might be of big interest for  
several students at UiA  
you can send the case to  
STA. The officer of the lear-
ning environment is also a 
resource for you and can help 
you find the right person to 
contact to help your case.

Use the class representa-
tive network!
We have our own Face-
book group that you can 
join. The student repre-
sentative network can 
give help, support and 
tips. The name of the 
group is “Tillitsvalgte Uni-
versitetet i Agder”.

Is it representative?  
Is the answers or cases 
brought up in the class rele-
vant for everyone or just one 
student? It is important that 
an evaluation for example is 
representative for the group.

In what order should I seek assistance when a student needs my help? 
 
1. Lecturer/ Course coordinator or Study coordinator 
2. Head of department/ Programme coordinator 
3. STA`s Officer for the learning environment 
4. Faculty director/ Dean 24



          WHAT IS STA?
STA is the abbreviation for “The Student Organization of Agder” and works for the student’s inte-
rests. These are academic, social, economic and welfare interests. We are an organization made for 
and run by students. STA is an organization with power to influence both local and national poli-
tics. STA is also an umbrella organization for 60 student activities at UiA.

You can find us at the building number 24 on campus Kristiansand, and on the second floor in 
Bluebox at campus Grimstad.

STA has a board that consists of five elected students. The positions are: President, Vice President, 
Officer of academic affairs, Officer of the learning environment and Communication officer. The 
Student Parliament decides the politics that the board will work for. STA has also an Organizatio-
nal consultant.

STA and you as a class representative. You are your fellow students voice and you can take part 
in deciding what STA should work for. Even though the faculty is responsible for the class repre-
sentatives STA and the Officer of the learning environment will always be there for you and help if 
the case cannot be solved at a faculty level. The Student Parliament is the supreme student politi-
cal body at the university and they represent all the students at UiA.

Why are you important for STA? You are important for STA because you are the link between 
STA and the individual student. One of the important tasks you have is to spread information to 
your fellow students, so they know that they can run for election and which positions they can 
run for. At UiA we have different boards and committees (RSU) all students can run for and you 
can read more about them at www.stastudent.no

Run for election! When you are a student at UiA you can run for different positions. You can run 
for the Student Parliament, the Faculty board and the Teacher education unit board. Then it is 
your fellow students that can vote for you. When you run for RSU the Student Parliament votes for 
you. 25



 ACADEMIC CALENDER
             2018-2019

AUTUMN 2018
01/09: Deadline for election of class representative, and deadline for semester registrati-
on and registration for exams in the autumn semester.
09/09: Deadline for class representatives to register on Innsia.
September: Main period for class representative courses.
October: Main period for class representative gatherings.
08/10-12/10: Mid-term evaluation of courses.
26/11-21/12: Main examination period for regular examination.
10/12: Studentweb opens for the spring semester.
15/12: Timetables for spring semester 2019 are published.

SPRING 2019 
07/01: Semester starts.
01/02: Deadline for semester registration and registration for exams.
20/02: Deadline for new class representatives to register on Innsia.
04/03-08/03: Mid-term evaluation of courses.
April: Main period for class representative gatherings.
April: Election to the Student Parliament, the Faculty board and the Teacher education 
unit board.
15/04-22/04: Easter Holiday.
May: Election assembly for boards and committees.
06/05-31/05: Main examination period for regular examination.
10/06: Studentweb opens for the autumn semester.
15/06: Timetables for the autumn semester 2019 are published.

Please note that there are normally no classes on Wednesdays 2pm - 4pm.
(This is student democratic time).
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CONTACT INFORMATION
PRESIDENT
Benedicte Nordlie
Phone: +47 38142175
Mobile: +47 95109286
E-mail: staleder@uia.no
VICE PRESIDENT
Pernille Klock Rist-Christensen
Phone: +47 38142177
Mobile: +47 47639995
E-mail: stanestleder@uia.no
OFFICER OF ACADEMIC AFFAIRS
Andreas Gravdahl
Mobile: +47 46621321
E-mail: stafag@uia.no
OFFICER OF THE LEARNING EN-
VIRONMENT
Olea M. Norset
Mobile: +47 94899205
E-post: stalaringsmiljo@uia.no
COMMUNICATION OFFICER
Emilie Hesselberg
Mobile: +47 95162770
E-mail: stakommunikasjon@uia.no
ORGANIZATIONAL CONSULTANT
Irene Bredal
Phone: +47 38142010
E-mail: sta@uia.no

stastudent.no The Student 
Organization of 
Agder

Information about STA, 
class representatives, 
student activities and 
Student Parliament.                 

uia.no University of 
Agder

Everything about UiA 
and links to different 
student pages.

sia.no Student Welfare 
Organization of 
Agder (SIA)

Information about all 
the departments in 
SiA.

student.no The National uni-
on of students in 
Norway (NSO)

National student poli-
tics,

27




