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Innkalling til møte i Studentparlamentet

Det innkalles herved til møte i Studentparlamentet
Tid: Onsdag 29.mai 2019, klokken 16.15
Sted: Uglandstua, Grimstad
Det blir servering på møtet, samt frukt og noe godt utover kvelden.

Med vennlig hilsen

Irene Bredal
Organisasjonskonsulent, STA

Dato: 21.05.19

Saksliste SP-møte
Møtedato:
Sted:

29.mai 2019
Uglandstua, Grimstad

SAK
SP-sak 00a/19
SP-sak 00b/19
SP-sak 00c/19

TITTEL
Valg av ordstyrere
Opprop
Godkjenning av innkalling, saksliste
og dagsorden
SP-sak 00d/19 Godkjenning av protokoll fra SPmøtet 24.04.19
SP-sak 27/19 Siden sist
Diskusjonssaker
SP-sak 28/19 Chatbot

Vedtakssaker
SP-sak 29/19 Søknad om medlemsskap i STA,
linjeforeningen Yggdrasil
SP-sak 30/19 Resolusjon, nynorsk på UiA
SP-sak 31/19

Resolusjon, bærekraft

SP-sak 32/19
SP-sak 33/19
SP-sak 34/19

Avtale STA og VT
Årsrapport STAs Kontrollkomité
Årsrapport STA-styret

SP-sak 35/19 STA og økonomi
SP-sak 36/19 Intensjonsvedtak, stilling STA-styret
SP-sak 37/19 Fraværssystem
Orienteringssaker
SP-sak 38/19 Eventuelt
Etter møteslutt er det satt av 10 minutt til møtekritikk.

SAKSBEHANDLER
Benedicte Nordlie
Irene Bredal
Ordstyrere

MERKNAD
Muntlig på møte
Muntlig på møte
Vedlagt

Ordstyrere

Vedlagt

Benedicte Nordlie

Vedlagt/muntlig
på møtet

Andreas Gravdahl og
Kevin Benjamin Zeppo
Adriaansen

Vedlagt

Benedicte Nordlie

Vedlagt

Olea M. Norset og
SmiA
Pernille K. RistChristensen og diverse
aktører
Benedicte Nordlie
Kontrollkomiteen
Benedicte Nordlie og
Pernille K. RistChristensen
Benedicte Nordlie
Emilie Hesselberg
Benedicte Nordlie

Vedlagt
Vedlagt

Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt

Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt
Muntlig på møte

Dagsorden for SP-møte 29.05.2019:

STA-styret foreslår følgende dagsorden for møtet:

Sak
SP-sak 00a/19
SP-sak 00b/19
SP-sak 00c/19
SP-sak 00d/19
SP-sak 27/19
SP-sak 28/19
SP-sak 29/19
SP-sak 30/19
Pause
SP-sak 31/19
SP-sak 32/19
SP-sak 33/19
SP-sak 34/19
SP-sak 35/19
Pause
SP-sak 36/19
SP-sak 37/19
SP-sak 38/19

Tittel
Valg av ordstyrere
Opprop
Godkjenning av innkalling,
saksliste og dagsorden
Godkjenning av protokoll fra
SP-møtet 24.04.19
Siden sist
Chatbot
Søknad om medlemskap i STA,
Yggdrasil
Resolusjon, nynorsk på UiA
Resolusjon, bærekraft
Avtale STA og VT
Årsrapport, Kontrollkomiteen
Årsrapport, STA-styret
STA og økonomi
Intensjonsvedtak, stilling STAstyret
Fraværsystem
Eventuelt

Anslått tidspunkt
16.15-16.20
16.20-16.25
16.25-16.30
16.30-16.35
16.35-16.45
16.45-17.15
17.15-17.30
17.30-18.00
18.00-18.15
18.15-18.45
18.45-19.15
19.15-19.30
19.30-19.50
19.50-20.20
20.20-20.35
20.35-21.20
21.20-22.05
22.05-22.15

SP-møtet er berammet til å vare til klokken 22.15. Etter møteslutt er det satt av 10 minutt til
møtekritikk.
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SP-sak
Møtedato
Saksbehandler
Arkivreferanse

Protokoll
24.04.19
Irene Bredal
010

PROTOKOLL
fra
Møtedato:

Møte i Studentparlamentet
Onsdag 24.april 2019, klokken 16.15

Studentparlamentet:

Per Thomas Byrkjedal
Nin Ingelin Festvåg (fra 16.55)
Koit Sjerngaard
Ingrid Dihle Larsen (fra 17.00)
Victoria Østerberg
Ingrid Meling Ramberg
Julie Eide (permisjon fra 18.55)
Mathilde Tomine Eriksdatter Giske
Victor Andrè Larsson
Terese Birkeland
Kristina Ågedal
Evine Amalie Skoglund
Roar F. Skotte
Egil Tveit
Ragnar Glendrange (fra 16.35)
Magnus Mathisen (permisjon fra 21.00)
Fredrik Arntzen

STA-styret:

Benedicte Nordlie
Pernille K. Rist- Christensen
Emilie Hesselberg
Olea Magdalene Norset

Andre:

Christine Alveberg, Universitetstyret og STAs Valgkomité
Hilde Hagen, STAs Læringsmiljøpolitske utvalg

Ordstyrere:

Kristian B. Bakken
Helene Vedal

Protokollfører:

Irene Bredal

Forfall:

Thomas Johnsen
Emil Henningsmoen
Nataliya Pavluk
Rebekka Yr Arngrimsdottir
Anders R. Olsen
Joakim Rødland
Kamilla Maria Ommundsen
Carl Fredrik Engedal
Christoffer H. Paulshus
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Saken om årsmelding fra Studentombudet gikk ut, grunnet sykdom.
Før møtestart informerte Christine, på vegne av Valgkomiteen, om RSU-valget, og bad alle ta
kontakt om man har spørsmål.

SAKSLISTE
SP-sak 00a/19

Valg av ordstyrere
Forslag til vedtak på ordstyrere:
Kristian B. Bakken og Helene Vedal
Godkjent

SP-sak 00b/19

Opprop
Det var 14 stykk tilstede og Studentparlamentet var vedtaksdyktig.
Tallet varierte gjennom møte, grunnet permisjonssøknader, og at noen
representanter kom etter at møtet hadde startet. SP var dog
vedtaksdyktige hele møtet.

SP-sak 00c/19

Godkjenning av innkalling, saksliste, og dagsorden
Innkalling
Godkjent
Sakslisten
Det ble meldt inn én saker til eventuelt. Denne omhandlet mat i
kantinen.
Godkjent med én kommentar.
Dagsorden
Godkjent

SP-sak 00d/19

Godkjenning av protokoll fra SP-møte 20.03.19
Godkjent

SP-sak 19/19

Siden sist
Benedicte informerte om siden sist. Christine informerte fra UiAStyret.
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Vedtakssaker
SP-sak 20/19

Politisk dokument for utdanningskvalitet

Forslag nr. 1

SP-Sak 20/19

Linjenummer

Forslagstype
Endringsforslag
Pernille K. RistChristensen og Olea
M. Norset

Forslagsstiller

Kapittel:

Side

Forslag
Endre siste setning i punkt 2.4 fra:
Det skal gis økonomiske sanksjoner i form av bøter til institutter som ikke overholder
sensurfristen.
Til:
Dersom sensurfristene ikke overholdes, og ingen andre insentiver har gitt ønsket effekt, kan
det som siste tiltak gis økonomiske sanksjoner i form av bøter til instituttene dette gjelder.
Vedtak

Forslag nr. 2

Falt med fem stemmer

SP-Sak 20/19

Kapittel:

Side

Linjenummer

Forslagstype
Endringsforslag
Forslagsstiller
Victor A. Larsson
Beholde strøket forslag og endre første setning til:
Antall undervisningstimer i uken skal ikke overskride 35 timer i uken.
Vedtak
Forslag nr. 3
Linjenummer

Falt med to stemmer og tre avholdende
SP-Sak 20/19

Kapittel:

Side

Forslagstype
Endringsforslag
Forslagsstiller
Roar Skotte
Legge til/legge tilbake 2.5 siste avsnitt
Undervisningsdagen for studenter skal ikke være lenger enn 8 timer, eller 40 dager per uke.
Dersom undervisningsdagen er lenger enn 5 timer skal det være minst en halvtimes
sammenhengende pause.
Vedtak
Vedtatt mot to stemmer og fire avholdende
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Forslag nr. 4

SP-Sak 20/19

Linjenummer

Forslagstype
Endringsforslag
Terese Birkeland

Forslagsstiller

Kapittel:

Side

Beholde teksten i 3.2 som er foreslått strøket.
Vedtak

Vedtatt mot tre avholdende stemmer

Forslag nr. 5

SP-Sak 20/19

Linjenummer

Forslagstype
Endringsforslag
Victor A. Larsson

Kapittel:

Side

Forslagsstiller
Punkt 3.3
Stryke siste setning for så å beholde det som er foreslått strøket av STA
Vedtak

Falt med seks stemmer

Forslag nr. 6

SP-Sak 20/19

Linjenummer

Forslagstype
Endringsforslag
Terese Birkeland

Forslagsstiller

Kapittel:

Side

Beholde teksten i siste avsnitt i 6.1 som er foreslått støket.
Vedtak

Vedtatt mot fire stemmer og fire avholdende

Forslag nr. 7

SP-Sak 20/19

Linjenummer

Forslagstype
Endringsforslag
Ingrid Dihle

Kapittel:

Side

Forslagsstiller
10.6
Universitetets toppledelse skal være todelt, hvor det utføres valg av rektor og ansettelse av
viserektorer og universitetsdirektør. Det skal sikres…
Vedtak

Forslaget ble satt opp mot forslag nummer 8,
og falt med fem stemmer og fire avholdende
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Forslag nr. 8

SP-Sak 20/19

Linjenummer

Forslagstype
Endringsforslag
Fredrik Arntzen

Kapittel:

Side

Forslagsstiller
10.6
Endre, universitetets toppledelse, til rektoratet for å minke tvetydighet og være mer konkret.
Vedtak

Vedtatt mot tre avholdende stemmer

Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar revideringen av politisk dokument for
utdanningskvalitet, med de endringer som måtte forekomme på
møtet.
Vedtatt mot én avholdende stemme
Før man gikk videre til neste sak, ble det behandlet en permisjonssøknad
fra Magnus. Han søkte permisjon fra klokken 21.00, dette var ok for SP.

SP-sak 21/19

Politisk dokument for mangfold og likestilling

Forslag nr. 9

SP-Sak 21/19

Linjenummer

Forslagstype
Tilleggsforslag
Ingrid Dihle

Kapittel:

Side

Forslagsstiller
2.3
Det skal gis kurs til utgående norske studenter om kulturforståelse, spesielt når det kommer
til fremstilling av lokalbefolkningen på bilder og spesielt i sosiale medier.
Redaksjonell frihet gis.
Vedtak

Enstemmig vedtatt

Forslag nr. 10

SP-Sak 21/19

Kapittel:

Linjenummer

Forslagstype
Endringsforslag
Nin Ingelin Festvåg

Side

Forslagsstiller
3.1
UiA skal tilby rom med lavt støynivå som innbyr til avkobling. Dette er viktig for studenter
som har behov for et lavere støynivå for å gjennomføre studiehverdagen. Slike rom skal være
åpen for alle, og være synliggjort.
Vedtak
Enstemmig vedtatt
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Forslag nr. 11

SP-Sak 21/19

Linjenummer

Forslagstype
Endringsforslag
Victor A. Larsson

Kapittel:

Side

Forslagsstiller
3.3 Tittel
Inkluderende campusutvikling
Vedtak

Vedtatt mot én stemme og én avholdende

Forslag nr. 12

SP-Sak 21/19

Linjenummer

Forslagstype
Endringsforslag
Nin Ingelin Festvåg

Kapittel:

Side

Forslagsstiller
4.1
Siste setning skal låte slik:
Universitetet skal vise sin støtte ved å flagge med regnbueflagget på markeringer knyttet til
LHBTIQ+.
Vedtak
Vedtatt mot to avholdende stemmer
Forslag nr. 13

SP-Sak 21/19

Linjenummer

Forslagstype
Tilleggsforslag
Fredrik Arntzen

Kapittel:

Side

Forslagsstiller
5.2
Innføring av kjønnspoeng og kvotering skal kun gjøres når fagområdet og yrket har et sterkt
behov for det og når andre tiltak er prøvd ut….
Vedtak

Falt med seks stemmer

Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar politisk dokument for mangfold og
likestilling, med de endringer som måtte forekomme på møtet.
Enstemmig vedtatt
Før man gikk videre til neste sak, ble det behandlet en permisjonssøknad
fra Julie. Hun søkte permisjon fra klokken 18.55, dette var ok for SP.
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SP-sak 22/19

Politisk dokument for internasjonalisering

Forslag nr. 14

SP-Sak 22/19

Linjenummer

Forslagstype
Tilleggsforslag
STA-styret

Forslagsstiller

Kapittel:

Side

Legge til bildet fra forrige dokument under innledning.
Vedtak

Enstemmig vedtatt

Forslag nr. 15

SP-Sak 22/19

Linjenummer

Forslagstype
Endringsforslag
Pernille K. RistChristensen

Forslagsstiller

Kapittel:

Side

1.1
UiA nå legge til rette for at studenter som reiser på praksisopphold i utlandet får reel
informasjon om kostnader knyttet til oppholdet. UiA må dekke uforutsette kostander
tilknyttet praksis, dersom disse ikke dekkes av lånekassen.
Vedtak
Vedtatt mot én stemme
Forslag nr. 16

SP-Sak 22/19

Kapittel:

Side

Linjenummer

Forslagstype
Tilleggsforslag
Forslagsstiller
Pernille K. RistChristensen
1.6 Bærekraftig internasjonalisering
UiA skal fremme og prioritere bærekraftig internasjonalisering. Dette innebærer blant annet å legge
til rette for flere digitale løsninger, utvekslingsavtaler av geografisk nærhet, subsidiering av
bærekraftige reiser for studenter, og å ha minimumskrav for bærekraftige reiser for ansatte der det
er mulig.

Vedtak

Enstemmig vedtatt

Forslag nr. 17

SP-Sak 22/19

Linjenummer

Forslagstype
Endringsforslag
Victor A. Larsson

Forslagsstiller

Kapittel:

Side
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2.1
UiA må jobbe mot å sikre at studenter får tilegnet seg internasjonale perspektiver og
erfaringer i utdanning med et mål om å innføre aktiv avmelding når det kommer til
utveksling i studier da kapasitet og kvalitet gjør det hensiktsmessig.
Vedtak

Vedtatt mot én stemme og to avholdende

Forslag nr. 18

SP-Sak 22/19

Linjenummer

Forslagstype
Endringsforslag
Evine Amalie
Skoglund

Forslagsstiller

Kapittel:

Side

2.2, første avsnitt
Stryke, å komme tidlig i utdanningsløpet, til og skal informeres om i første semester, og på
nytt i tredje semester.
Vedtak

Enstemmig vedtatt

Forslag nr. 19

SP-Sak 22/19

Linjenummer

Forslagstype
Tilleggsforslag
Magnus Mathisen

Kapittel:

Side

Forslagsstiller
2.3, Avtale
Avsnitt 3
Jobbe særlig for utvekslingsavtaler med Universitetet i Israel, som ligger forsknings og
akademisk foran Norge.
Vedtak

Falt med én stemme

Forslag nr. 20

SP-Sak 22/19

Linjenummer

Forslagstype
Endringsforslag
Magnus Mathisen

Kapittel:

Side

Forslagsstiller
4.6, første linje
Undervisere ved UiA skal ha høy akademisk kompetanse i det språket det undervises på.
Denne kompetansen må dokumenteres ved ansettelse og/eller ved tildeling av emner
underviseren skal undervise i.
Vedtak

Vedtatt mot én stemme og tre avholdende
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Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar politisk dokument for internasjonalisering,
med de endringer som måtte forekomme på møtet.
Enstemmig vedtatt

SP-sak 23/19

STAs reglement for studentaktivtetene
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar de foreslåtte endringene i reglement for
studentaktiviteter, med de endringer som måtte forekomme på møtet.
Enstemmig vedtatt

Diskusjonssaker
SP-sak 24/19

Fraværssystem for Studentparlamentet
Studentparlamentet diskuterte det foreslåtte fraværsystemet for
Studentparlamentet, og kom med innspill til STA-styret.
Det ble foretatt en prøvevotering i saken. Den viste at det var 12 stykk
som ønsket et slikt system, en som var imot og en var avholdende.

Orienteringssaker
SP-sak 25/19

Eventuelt
Victor hadde en sak til eventuelt som gjaldt mat i kantinen. Det er
ønskelig med mer bærekraftig mat, og viktig at kantinen samarbeider
med studentene om dette.
Det ble kommentert at UiA har en egen utdanning innen mat og
ernæring, og at dette er en fin sak å samarbeide med VT om.
Pernille hadde en sak som gjaldt ny campusutvklingsplan på UiA. I
denne planen er det mange ting som berører studentene, og det sendes
ut en spørreundersøkelse til alle studentene i løpet av de neste ukene.
SP ble oppfordret til å svare på denne, samt å få andre til å svare på den
også.

Møtet ble avsluttet klokken 22.00.

Siden sist mai
I denne saken får du et innblikk i hva som har skjedd av betydelige hendelser i STAs arbeid.
Hendelsene som er nevnt under er ikke gjenstand for alt arbeid STA gjør, men møter,
arrangementer og medieoppslag utenfor den ordinære kalenderen.
Saken blir lagt frem skriftlig og du kan be om svar på spørsmål fra alle medlemmer i STAstyret og de to representantene i UiA-styret.

Høringer:
Andreas og Olea har svart på høring om de nye mandatene til institusjonsutvalgene ved UiA.
Styret har svart på en høring om etiske retningslinjer for veiledning ved UiA.
Styret har mottatt en høring om oppstart av Kristiansand kommunes planarbeid mot 2030
Styret har mottatt en høring om Stortingsmelding om arbeidslivsrelevans

Media
Styret har hatt hver sin insta-dag for å promotere sitt verv i valget
Emilie har holdt presset oppe på nettsiden og andre sosiale medier for å promotere
Studentvalget 2019, hvor styret har bidratt med artikler til nettsiden
Benedicte og Pernille har skrevet bidrag til Unikum hvor årets styre takker for seg

Arrangement og konferanser:
Styret deltok på feiringen av SP-valget med kake i Lilletunstova
Andreas har vært på tur med rektoratet til Toronto, Canada for å lære mer om det kommende
Senteret for Læring og Undervisning (SLU).
Valgforsamlingen 2019 er gjennomført
Benedicte har deltatt på utgivelsen av Eilert Sundt-Prisen og gitt en hilsen til vinnerne
Benedicte deltok på møte i Velferdstinget i Agder, hvor samarbeidsavtalen mellom STA og
VT ble godkjent.
Olea deltok på SAIH Landsmøte, sammen med praktikant Mohammad.

Aktivitet:
Styret har arbeidet med forslag til overlapp for nytt STA-styret og anbefaling til ny
handlingsplan til nytt styre.
Styret har stått på stand for å promotere Studentvalget 2019

Irene deltok på møte i forbindelse med ROS-arbeidet på UiA
Irene, Pernille, Olea og Benedicte deltok på internrevisjon ved UiA om varsling av
kritikkverdige forhold
Styret deltok på årets siste lunsjmøte med Studieavdelingen hvor de blant annet diskuterte
forsinket sensur, demokratitid og tilsyn fra Nokut.
Andreas har vært på møte med SiA ifm. 'Spicheren Velferdssenter'.
Andreas har intervjuet kandidater for direktørstillingen til Senteret for Læring og
Undervisning (SLU).
Benedicte har intervjuet kandidater for dekanstillingen på Humaniora og Pedagogikk
Benedicte har deltatt på styringsgruppemøte for Kandidatundersøkelsen 2019
Benedicte har deltatt på et skypemøte med Universitet- og høyskolenettverket for å diskutere
overlapp i nettverket mellom nye og gamle medlemmer
Benedicte og Pernille har gjennomført møte i Studentrådet i Kristiansand sammen med
medlemmer fra de andre institusjonene i Kristiansand og Kristiansand kommune
Andreas og Pernille har hatt et møte med Studieavdelingen for å få presentert tallene for
forsinket sensur ved UiA
Pernille har deltatt på møte med Studiestarttemaet angående Studiestart 2019
Pernille har deltatt på møte med Internasjonalt kontor angående studiestart og velkomst for
internasjonale studenter
Pernille har deltatt på arbeidsgruppen for Campusutviklingsplanen.
Olea har deltatt i LiU-møte.
Olea og Andreas har deltatt på møte om Alumni-ordning
Olea har deltatt på møte om ORG-123
Benedicte og Olea har deltatt på møte om tillitsvalgtordning og samarbeid om kurset som skal
gis til høsten. De har også blitt invitert til en arbeidsgruppe som skal se nærmere på tv-godis
til tillitsvalgte ved UiA.
Emilie har laget valgmateriell til Studentvalget 2019: Valgavis med kandidater til
Studentparlamentet, doavis som oppfordret studentene til å stemme, samt en film som minner
studenter på å stemme til valg.
Emilie og Benedicte har startet planleggingen av nyhetsbrevet fra STA som kommer i juni

Annet:
Mai måned har bestått av flere fridager og feiringer noe som preger aktivitetsnivået til styret. I
tillegg har flere styremedlemmer både eksamen og innlevering av masteroppgave.
Hovedfokuset til styret har vært Studentvalget 2019 og rekruttering av kandidater til Råd,
styrer og utvalg.
Frem mot sommeren vil fokuset for styret være å gjennomføre en god overlapp mellom
gammelt og nytt styre, både felles og individuelt mellom vervene. Det vil også være overlapp
mellom Studentrådet i Universitet- og høyskolenettverket på Vestlandet, hvor påtroppende
leder og nestleder vil delta. Styret vil også fokusere på å nøste opp løse tråder og ferdigstille
påbegynte prosjekter. I de tilfellene prosjektene ikke kan ferdigstilles vil styret ha fokus på å
lage gode fagnotater slik at påtroppende styremedlemmer kan overta oppgaven uten å måtte
starte på begynnelsen. Styret vil også ferdigstille forslag til gjennomføring av studiestart,
handlingsplan og overlapp til nytt Studentparlament, som oversendes påtroppende styre.
STA-styret 2018/19 ønsker på denne siste «Siden sist» å takke dere for samarbeidet i året som
er gått. Vi ønsker alle lykke til videre og takker for innsatsen som er lagt ned for at UiA sine
studenter skal få en enda bedre studiehverdag.
Lykke til med siste innspurt og god sommer!

Siden sist fra universitetsstyremedlemmene (21.05.19)
Av Robin Moudnib og Christine Alveberg
Forrige styremøte ble avholdt 15.05.19. Dette møtet inneholdt stort sett orienteringer om
rapporter og lignende, samt fastsetting av mandat til noen utvalg. Utdannings- og
forskingsmeldingen for 2018 ble vedtatt. I tillegg ble styret orientert om blant annet
hvordan det ligger an med likestilling på universitetet og HMS-rapporten.
Ved fastsetting av mandater gjaldt dette tre utvalg: Forskningsutvalget (FU),
Utdanningsutvalget (UU) (tidl. Studieutvalget) og Læringsmiljøutvalget (LMU). LMUs
sammensetning ble endret og utvidet, slik at det nå skal sitte seks studenter i utvalget. UU
har fått et mandat som gjør at utvalget blir mer strategisk og mindre administrativt. Saken
om FU ble utsatt. Årsaken til dette var at det kom mange forslag i møtet. Selv om saken er
utsatt er vi svært optimistiske. Det er nemlig innstilt på at ny sammensetning skal inkludere
en student. Dette er en stor seier, som STA og studentene i styret har jobbet for lenge!
Styret behandlet også en sak om retningslinjer for veiledning, men ettersom det fremkom at
prosessen hadde vært lite inkluderende og det kom noen forslag i møtet, valgte styret å
utsette saken. Vi opplever at de viktigste poengene til studentorganisasjonen vil bli lyttet til.
Universitetsstyret ble også orientert om forsinket sensur. Prosentmessig, av antall avlagte
eksamener, ser man en bedring fra år til år. Likevel er det et ganske stabilt antall med

forsinket sensur. Vi opplevde at hele styret tok dette på største alvor, forventer en bedring
og færre er fremmed for å bruke hardere virkemidler på sikt. Styrets utålmodighet kom til
utrykk ved at alle fakultetene ila høsten må fremlegge en analyse av problemet, samt legge
ved en handlingsplan som skal løse dette. Denne handlingsplanen må også fremheve hva
som er nye tiltak ettersom eksisterende tiltak tydeligvis ikke fungerer godt nok.
Vi er svært fornøyde med den oppmerksomheten hele styret gav saken og at neste styret
kommer til å følge opp saken videre.
Neste møtet avholdes 17.06.19.
Alle saksdokumenter og protokoller til universitetsstyret finner man her:
https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/universitetsstyret
Ettersom dette blir siste orientering fra undertegnede til dette studentparlamentet ønsker vi
å takke for et godt samarbeid med både dere og STA-styret.
Ha en god sommer! ☺

SP-sak 28/19
Møtedato 29.05.19
Saksbehandler: Andreas Gravdahl og Kevin
Benjamin Zeppo Adriaansen

Chatbot UiA

Bakgrunn for saken
Saken tas opp til Studentparlamentet (SP) etter forespørsel fra Kevin Benjamin Zeppo
Adrianseen som jobber på Studieavdelingen. Han ønsker å diskutere SPs synspunkt tilknyttet
en ‘Chatbot’ på UiAs hjemmeside, som kan veilede studenter til hva vedkommende søker
etter.
Argumentasjon
Chatbot-funksjoner finnes på mange hjemmesider i dag, noe som ønskes implementert på
UiAs nettsider. En slik funksjon vil kunne veilede studenten til hva vedkommende søker etter.
Ønsker studenten eksempelvis hjelp til å klage på eksamen vil chatboten kunne veilede
vedkommende til hvordan dette gjennomføres, og i tillegg gi nødvendig informasjon om hva
konsekvensen av å klage er. Chatboten skal også få det som heter et ‘nevralt nettverk’ noe
som vil si at den kan lære-, og forstå forskjellige måter å spørre på. Målet vil også være at
chatboten skal kunne forstå andre skriftspråk enn bokmål, herunder nynorsk og engelsk.

Chatbot-funksjonen skal også omfatte forespørsler tilknyttet opptak, utveksling,
studiehåndboken, studentaktiviteter, arrangementer, IT-hjelp, og kan derved frigjøre ressurser
for teknisk-administrativt ansatte på universitetet.

Hva STA-styret ønsker studentparlamentet skal diskutere er:
•

Vil en chatbot-funksjon være formålstjenlig for UiA?

•

Er det realistisk at studentene kommer til å benytte seg av en slik løsning?

•

Har SP noen refleksjoner rundt utfordringer med en slik tjeneste?

•

Er det noe chatbot-funksjonen burde prioritere av arbeidsoppgaver nå i startfasen?

Side 2

Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Vedlegg
Ingen.
English Summary
The Student Parliament are going to discuss if they want to implement a chatbot to UiA’s
homepage. This is a request from Kevin Benjamin Zeppo Adrianseen, who is working at the
division of Student and Academic Affairs.

SP-sak 29/19
Møtedato 29.05.19
Saksbehandlar Benedicte Nordlie

Søknad om medlemsskap frå Yggdrasil
Bakgrunn for saka
STA har motteke ein søknad om medlemsskap frå linjeforeninga Yggdrasil, og har hatt denne til
behandling i styret. Yggdrasil er ei linjeforeining for studentane på nordisk, litteratur og litteratur,
film og teater.
Argumentasjon
Yggdrasil ynskjer å verta medlem av STA då det vil gjer det mykje lettare å arbeida saman
med dei andre linjeforeiningane om arrangement. I tillegg kan eit medlemsskap i STA gjer at
dei vert meir synlege for nye og gamle studentar, noko så kan gjer studietida deira betre.
STA-styret har gått gjennom søknadsteksta og vedtektene for linjeforeninga, og bekreft at dei
fylg dei krav og retningslinjer så er vedtekne.
Økonomiske konsekvensar
Det er ingen økonomiske konsekvensar.
Forslag til vedtak
Yggdrasil vert medlem av Studentorganisasjonen i Agder frå 29.mai 2019, med dei rettigheitar
og plikter det inneber.
Innstilling fra styret
STA-styret innstill på forslag til vedtak.
Vedlegg
Vedlegg 1- Søknad frå Yggdrasil med tilhøyrande vedtekter
English Summary
STA has received an application for membership from the student activity, Yggdrasil. They are
an activity for the students studying Nordic languages, literature, film and theatre.
The board has undergone the application text and bylaws of the activity and confirm that
Yggdrasil meet the requirements and guidelines that have been adopted.

Yggdrasil – Linjeforening for nordisk språk og litteratur, og litteratur, film og teater

Søknad om medlemskap i STA

Innholdsfortegnelse
Begrunning for kvifor aktiviteten vil bli medlem av STA ................................................................................... 1
Kva kan aktiviteten tilby studentane ved UiA ................................................................................................... 1
Planar for året .................................................................................................................................................. 2
Styremedlem .................................................................................................................................................... 2

Begrunning for kvifor aktiviteten vil bli medlem av STA
Yggdrasil ynskjer å bli medlem av Studentorganisasjonen i Agder (STA) fordi det vil gjere det
mykje lettare for oss å arbeide saman med dei andre foreiningane om arrangement. Å vera
medlem i STA kan gjera det lettare for foreininga å fortsetta å eksistera også etter at me i
styret no er ferdige som studentar her ved UiA. Gjennom å vera med her kan me også gjera
oss sjølve meir synlege for nye og gamle studentar, noko som kan gje ei betre studietid fordi
fleire finn ein stad dei høyrer heime.

Kva kan aktiviteten tilby studentane ved UiA
Me har inntrykk av at fleire studentane på våre linjer er mindre interesserte i arrangement
som er utelukkande sosiale. Derfor vil me ha som mål å få til fleire fagleg-sosiale
arrangement med passande fagleg innhald. Me vil leggja mest arbeid ned i disse, men me vil
også lavterskel sosiale arrangement, der målet vil vera mindre fokus og press på høgt
alkoholinntak. Det er mange andre foreiningar som har meir fest-preg. Me vil
komplimentera disse samt vera ei motvekt mot dette i studentkvardagen.
Ettersom me ikkje er så mange enda vil me prøva å jobba saman med andre foreiningar for å
få til betre arrangement. Derfor vil brorparten av våre arrangement vera opne for alle
studentane ved UiA, ikkje berre dei på dei aktuelle linjene.
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Planar for året
Linjeforeninga vil fram mot sommaren arbeide med å lage ei så god fadderuke for dei nye
studentane som mogleg. Dette vil me gjera i samråd med andre linjeforeiningar på Fakultet
for Humaniora og Pedagogikk.
Ein gong i veka (med unntak) sitt eit av styremedlemmene i kantina, tilgjengeleg for alle som
skulle ønske. Dette blir publisert og invitert til kvar gong. Dette er eit av våre tiltak for å
førebyggje einsemd.
Frå hausten vil me i samråd med eit utval andre foreiningar (i utgangspunktet Sopìa og
Linguistica) ha fleire debattkveldar der me tek opp problematikk i populærkultur og
daglegspråk. Me har også samtalar med Rhetorica om å få til sosiale arrangement saman.

Styremedlem
Leiar:

Fagleg ansvarleg:

Eline Øverbø Roaldsøy

Ingebjørg Nestestog Edland

Nordisk språk og litteratur, master

Nordisk språk og litteratur, bachelor

eline.overbo1995@gmail.com

iedland93@gmail.com

902 66 401

977 18 171

Nestleiar og økonomiansvarleg:

Kommunikasjonsansvarleg:

Anne Midtun Claussen

Sara Buffetti

Nordisk språk og litteratur, master

Nordisk språk og litteratur, master

anne.m.claussen@hotmail.com

sarabuffetti@me.com

90975491

973 61 201
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Vedtekter Yggdrasil

13. mars 2019

§ 1 INFORMASJON OG ORGANISASJON
NAMN: Yggdrasil
Linjeforeining for studentane på Nordisk og litteratur og litteratur, film og teater (lft) ved
Universitetet i Agder, Kristiansand
Formål: Å tilby ein arena for fagleg utvikling og sosialt samspel for nordisk- og lftstudentane ved universitetet i Agder som eit supplement til studia.
Yggdrasil arrangerer både faglege og sosiale aktivitetar gjennom studieåret med det mål å
synleggjera nordisk- og lft-studentane.

§2 MEDLEM

§ 2.1

Linjeforeninga for nordisk- og lft-studentane i Agder har ingen
medlemskontingent.

§ 2.2

Medlemskap: Linjeforeninga er open for alle semesterregistrera studentar ved
følgande studie ved UiA:
– Nordisk språk og litteratur (årsstudium og bachelor)
– Litteratur, film og teater (årsstudium og bachelor)
– Nordisk språk og litteratur (master)
–Skolebibliotekkunnskap (årsstudium og bachelor)
I tillegg kan alle studentar som har fullført ein bachelorgrad eller høgare frå før
i dei gjeldande faga eller tilsvarande, eller tek emne frå faga som breddefag,
vera aktive medlem.

§ 2.3

Medlemmene er studentar som er semesterregistrera i eit av studia som er
nemnt ovanfor. Dersom ein ikkje ønskjer å stå som medlem må man på eige
initiativ melda seg ut ved å kontakta foreiningas styre.
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§ 2.4

13. mars 2019

Alle medlem har stemme-, tale- og forslagsrett på årsmøte og andre opne møte.

§3 STYRET
§ 3.1

Linjeforeninga leiast av eit styre som veles på årsmøtet, unntak pkt 3.6. Styret
består av leiar, nestleiar, It- og kommunikasjonsansvarleg, fagansvarleg.

§ 3.2

Styret skal etterstreba å ha representantar frå alle medlemsstudia, samt
kjønnsbalanse.

§ 3.3

Styrets oppgåver definerast av styreinstruksen. Denne er vedteken av årsmøtet,
og er open for mindre endringar frå styret om leiar finn det nødsynt.

§ 3.4

Leiar og nestleiar i styret er ansvarlege for å kalla inn til styremøter.

§ 3.5

Dersom årsmøtet ikkje er i stand til å velge eit nytt styre, sitter det inneværande
styret inntil ekstraordinært årsmøte kan holdas.

§ 3.6.1

Dersom ein ikkje finn nok egna kandidatar til å fylle alle stillingane i styret på
årsmøtet eller styret ikkje er fulltaleg grunna fråfall av styremedlemmer kan
styret supplera seg sjølv med inntil to personar, utan at det må godkjennast av
årsmøtet.

§ 3.6.2

Ved slik supplering skal styre kalla inn til ekstraordinært årsmøte så snart som
mogleg, fortrinnsvis innan 6 veker.

§ 3.7

Ved stemmelikhet i avgjersler på styremøte tel leiar sin stemme dobbelt.

§ 3.8

Ønskjer nokon å tre ut av styret må det framleggjas ein skriftleg beskjed om
dette. Om eit styremedlem trekk seg, vil dette bli behandla på førstkommande
styremøte etter skriftlig beskjed er gitt. Styremedlemmer haldast ansvarleg for
sin stilling til avskjed er behandla i styret og ansvarsfrihet gitt.
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§4 ØKONOMI
§ 4.1

Linjeforeninga har ein sjølvstendig økonomi frå andre organisasjonar. Leiar og
økonomiansvarleg har tilgang til organisasjonens konto.

§ 4.2

Ved val av nytt styre, er påtroppande styre pliktige i å melde frå til SrBank og
endra namn på kontoinnehavarane.

§ 4.3

Oppførte privatpersoner skal ikkje holdas ansvarlege for linjeforeninga si
økonomi.

§ 4.4

Linjeforeninga er registrerte i Brønnøysundregisteret, og har
organisasjonsnummer 922 178 399

§5 ÅRSMØTE
§ 5.1

Årsmøtet haldast innan utløpet av februar/mars kvart år. Styret er ansvarleg for
utarbeiding av innkalling, årsrapport, regnskap og budsjett for kommande år.
Innkalling til årsmøtet skal sendes ut saman med kopi av eksisterande vedtekter
minst 14 dagar i førevegen. Sakspapira skal føreligga seinast ei veke før
årsmøtet. Sakar som ynskes fremma, inkludert forslag til vedtektsendringar, må
vera mottatt av styret seinast ei veke før årsmøtet.

§ 5.2

Følgande saker skal arbeidast med på årsmøtet:
Godkjenning av innkalling og saksliste
Val av referent og ordstyrar
Vedtekter
Budsjett og regnskap
Årsplan
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Val av styre: Leiar, nestleiar, økonomiansvarleg, styremedlem
Innkomne saker

§ 5.3

Dersom styret eller 2/3 av medlemmer ønsker det, kallas det inn til
ekstraordinært årsmøte med minst 14 dagars varsel.

§ 5.4

Avstemmingar: Endringar av disse vedtektene krev 2/3 fleirtal av samtlege
avgitte stemmer på årsmøtet. Andre vedtak krev simpelt fleirtal.

§ 5.5

Nye styremedlemmer veles ved fleirtal på årsmøtet.

§ 5.6

Ved partal i avgjersler har leiar ved linjeforeninga dobbel stemme. Dette gjeld
ikkje ved partal i val til styret.

§ 5.7.1

Årsmøtet vel det nye styret.

§ 5.7.2

Tidligare styremedlemmer som ønskjer en ny periode må søke og vurderas på
lik linje med eventuelle nye kandidatar.

§ 5.7.3

Intervju med kandidatar som har søkt stilling i styret dannar grunnlag for ei
innstilling. Innstillinga vil innehalde valkomiteens fyrsteval (med utheva
skrift), samt alternative kandidatar under. Intervju blir gjennomført og ei
innstilling blir laga av ein valkomité.

§ 5.8

Medlem som står oppført på linjeforeninga sine medlemslister har tale-,
forslags- og stemmerett.

§6 MÅLFORM
§ 6.1

Linjeforeninga har nynorsk som føretrekte målform. Dette er ikkje bindande.
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§ 7 MISTILLIT
§ 7.1.1

Styret kan utvisa medlem dersom enkeltpersonen oppfører seg omsynslaust
ovanfor andre medlem. Dette inneber mellom anna:
(i) Valdeleg eller truande åtferd
(ii) Mobbing, utfrysing eller seksuell trakassering
(iii) Anna utilbørleg åtferd

§7.1.2

Dersom eit av alternativa i §7.1.1 forekjem, vil medlemmen bli utestengd med
umiddelbar verknad. Det krev ikkje meir enn alminneleg
sannsynlegheitsovervekt for at slik hensynslaus åtferd føreligg.

§7.2

Anonyme mistillitsforslag forkastast. Mistillitsforslag skal grunngjevast
skriftleg.

§7.3

Dersom fem medlem krev det kan det stemmes over mistillit til
enkeltmedlemmer eller heile styret på eit ekstraordinært årsmøte.
Mistillitsvolumet må ha minst 2/3 fleirtall på dette årsmøtet for at
enkeltmedlemmet eller styret skal gå av.

§ 7.4

Personen det reises mistillit mot, skal bli kjent med forslaget så snart det er
fremma.

§ 7.5

Det skal innkallast til eit møte med styret inna ei veke.

§ 7.6

Enkeltpersonen det rettast mistillit mot har rett til å uttala seg i møtet. Om
ønskeleg kan studentombodet spørjast om å bistå.

§ 7.7.1

Avgjersle om utkasting krev einstemmig vedtak frå styret. Det krevjast ikkje
meir enn alminneleg sannsynlighetsovervekt for at omsynslaus åtferd
føreligg. Vedtaket skal grunngjevast skriftleg.
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I tilfelle der det er ord mot ord er det opp til styret å avgjera spørsmål om
utkasting. Avgjersla må vera einstemmig.

§ 7.8

Dersom det føreligg hensynslaus åtferd, vil medlemmen bli utestengt med
umiddelbar verknad etter styrets avgjersle. Styremedlem vil fråtre sin posisjon
med umiddelbart.

§ 7.9

Vedtak om mistillit kan klagast på til STA-styret. (Studentorganisasjonen i
Agder)

§ 8 OPPLØYSING
§ 8.1

Ved eventuell oppløysning av linjeforeninga vil eigedelane og verdiane tilfalla
Studentorganisasjonen i Agder. Midler tildelt frå det studentsosiale fondet til
Studentsamskipnaden i Agder eller frå Velferdstinger skal tilbakeførast til dei.

Vedteke av årsmøtet 13. mars 2019, redigert etter tilbakemelding frå STA. Midlertidig
vedteke av einstemmig styre.
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SP-sak 30/19
Møtedato 29.05.19
Saksbehandlar Olea M. Norset og SMiA

Resolusjon: Meir nynorsk ved Universitetet i Agder
Bakgrunn for saka
Studentmålaget i Agder (SMIA) tok kontakt med STA, ved Organisasjonskonsulenten, med
ein resolusjon dei hadde skrive som dei ynskte at Studentparlamentet tok opp. STA-leiar
Benedicte har følgt opp saka, gjennom å ta den opp i STA-styret, og no opp til
Studentparlamentet(SP). Sjølve resolusjona finn ein vedlagt til sakspapiret.
Resolusjona tek for seg Mållova, så lovfest korleis dei to skriftspråka i Noreg skal likestillast,
handterast og følgast opp av offentlege institusjonar. I resolusjona vise SMIA til at
Universitetet i Agder (UiA) har brote lova på fleire punkt, og vise så til tiltak dei meine vil
hjelpa UiA til å unngå lovbrot i framtida.
Argumentasjon
STA-styret rose arbeidet SMiA har gjort med resolusjona, og meine det er særdeles viktig at
SP kjem med eit utsegn i saka. Det er viktig at studentanes rettigheitar vert opprettheldt, det
gjeld og dei språklege rettigheitene. Per i dag har ikkje STA politikk på området, men denne
resolusjona opnar for nettopp det.
I SMiAs resolusjon vert det lagt fram ulike tal så vise til brota UiA gjer. Det står i Norsk lov
v/ Mållova, at det skal verta brukt minst 25 % av båe skriftsspråk ved offentlege institusjonar.
Ein ser og at studentar så registrer seg med nynorsk så målform, ikkje mottek dei tenestene
dei har rett på. Til dømes ved at ein kun får eksamen på bokmål, sjølv om ein eigentleg skal få
den på nynorsk. Ein ser og at i dei tilfella kor nynorsk vert brukt, er det for dårleg kvalitet.
Det er komen reaksjonar frå båe studentar og tilsette når det kjem til manglande bruk av
nynorsk på UiA, og det har av den grunn vorten presisert i Plan 19 at UiA skal fokusera på
dette framover.
SMiA vise til fleire tiltak dei meine UiA bør gjer for å retta opp eigen praksis, slik at ein kan
unngå lovbrot i framtida. Blant anna vert det foreslått at UiA skal bruka meir nynorsk på
eigne nettsider, sikre riktig målform på eksamen, og gje kompetanseheving i nynorsk for dei
tilsette på UiA. Det er og vorten foreslått eit tiltak vedrørande kontakt i mellom STA og SMiA
med omsyn til resolusjona, men og i framtida ved relevante saker.
Økonomiske konsekvensar
Ingen.

Side 2

Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtek resolusjona «Meir nynorsk ved Universitetet i Agder», med dei
endringar som måtte førekomme på møtet.
Innstilling frå styret
Styret innstil på å vedta resolusjona «Meir nynorsk ved Universitetet i Agder».
Vedlegg
Resolusjon: Meir nynorsk ved Universitetet i Agder.

English Summary
The student activity, Studentmållaget i Agder (SMiA) has contacted STA about a resolution.
SMiA wants to focus more on the offense UiA has committed concerning the Norwegian law
about written language and public services' responsibility to follow the law. This states that
the public institutions must use at least 25 % of both written Norwegian languages in their
business.

Resolusjon: Meir nynorsk ved Universitetet i Agder.
Studentmållaget i Agder (SmiA) ynskjer med dette å problematisere at Universitetet i Agder
bryt mållova, ved å ha for låg prosentandel nynorsk i dokumenter som eksamensoppgåver,
skjema, korte tekstar, nettsider og sosiale medier. Mållova seier at bokmål og nynorsk er
likeverdige målformer, og at desse skal vere jamnstelte skriftspråk. Kravet er at det skal bli
brukt minst 25% av båe skriftspråk men Universitetet i Agder er langt frå å oppfylle dette
kravet.
SmiA har utarbeida eit forslag til kva Universitetet i Agder kan gjere for å auke
prosentandelen nynorsk i dei ulike kanalene sine. Me legger i denne resolusjon fram punkter
der dei kan utarbeide ein plan på kva dei skal gjere i framtida og kva dei kan endre på me.
Rapporten om målbruk i offentleg teneste 2017 viser at Universitetet i Agder i 5 av 6 tilfelle
ikkje oppfyller krava i mållova. Når det gjeld periodiske publikasjonar har det ikkje blitt
rapportert om tilfang.
Dette kjem fram av rapporten:
Tekstkategori

Resultat

Merknad

Nettsider

4,3% nynorsk på www.uia.no, 0,9 % nynorsk
på www.kompetansetorget.uia.no

Statsorganet fyller
ikke kravene i
målloven.

Korte tekster, 110 sider

0 % nynorsk

Statsorganet fyller
ikke kravene i
målloven.

Tekster over 10
sider

5,5 % nynorsk

Statsorganet fyller
ikke kravene i
målloven.

Periodiske
publikasjoner

Statsorganet har ikke
rapportert om tilfang.

Sosiale medier

1,2 % nynorsk

Statsorganet fyller
ikke kravene i
målloven.

Skjema

2 av 131 skjema finnes i begge målformer.

Statsorganet fyller
ikke kravene i
målloven.

(Språkrådet, 2018, s. 1)

Som student ved Universitetet i Agder har ein rett på eksamen på den målforma ein sjølv vil,
enten det er bokmål eller nynorsk. Desse rettane er nedfelte i forskrift om målform i
eksamensoppgåver. Dessverre blir det kvart semester avdekka brot på desse føresegnene.
Trass i at universitetet ber studentane velja språk ved oppmelding til eksamen, er det ikkje
sikkert at studentar som vel nynorsk, får oppgåva si på språket dei ber om. Det er eit brot på
studentane sine språklege rettar – rettar som universitetet som statsorgan skal forvalte.
I dei tilfella eksamen kjem på nynorsk, er det ikkje sikkert at språket er godt nok.
Viss ein nynorsk oppgåvetekst er i så dårleg stand at teksten knapt kan seiast å vera på
nynorsk, får nynorskskrivande studentar eit reelt dårlegare tilbod enn bokmålsskrivande
studentar. Slik forskjellsbehandling er alvorleg, og det er ei sak universitetsleiinga må ta tak i
med éin gong.

Ut frå tala i rapporten meinar SmiA at:
• Universitetet i Agder må bruke meir nynorsk i sosiale media, som Facebook og
Instagram.
• Universitetet i Agder må auke bruken av nynorsk på uia.no og kompetansetorget.no.
• Universitetet i Agder må tilby skjema, som henvist til i rapporten, på båe målformer.
• Universitetet i Agder skal sikre at studentane får eksamen på eige skriftspråk.
• Universitetet i Agder må sikre at dei tilsette har gode nynorskkunnskapar gjennom å
tilby kompetansepåfyll.
• STA-styret skal ha kontakt med Studentmållaget i Agder og følgje opp både
resolusjonen og når det kjem andre relevante sakar.

Litteraturliste:
Forskrift om målform i eksamensoppgåver: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1987-0707-4148
Språkrådet. (2018). Universitetet i Agder - Rapport om målbruk i offentlegtjeneste 2017 tilbakemelding. Henta frå:
http://files.zetta.no/www-nm-no/_filer/spraakraadet_uia_30042018.pdf
Lov om målbruk i offentleg teneste (Mållova): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1980-0411-5
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Resolusjon: for et bærekraftig UiA
Bakgrunn for saken
Denne saken kommer opp på bakgrunn av en forespørsel fra en studentgruppe, bestående av
Silje Wilhelmsen, Thomas Johnsen, Ingrid Dihle, Victor Son og Victoria Østerberg. Gruppen
har utarbeidet en resolusjon de ønsker at Studentparlamentet skal vedta. STA-styret har
kommet med innspill og kommentarer underveis i prosessen. Det var i det opprinnelige
utkastet en del med krav rettet mot SiA, men det var etterhvert besluttet at dette bør løftes som
en egen resolusjon i Velferdstinget i Agder.

Argumentasjon
STA-styret ønsker å løfte resolusjonen til Studentparlamentet, da dette er et tema det har vært
mye fokus på det siste året, både blant studentene på UiA, men også nasjonalt. Derfor mener
STA-styret det er viktig at Studentparlamentet får diskutere hvilke tiltak man mener at UiA
må iverksette i tiden fremover for å omstille driften til å bli mer bærekraftig og miljøvennlig.

Fokuset i resolusjonen har blitt lagt på at universitetet må jobbe strategisk med bærekraft og
miljø, noe STA-styret mener er en riktig prioritering. Det kommer også tydelig frem at for at
det skal kunne utarbeides en slik strategi, så må det i førsteomgang kartlegges hvordan UiA
jobber innenfor dette området den dag i dag. Punktene som blir trukket frem som nødvendig å
kartlegge er investeringer, reiser og avfall. UiA jobber allerede med avfallssystemet, og det å
kartlegge reiser er f.eks. noe andre universiteter er opptatt av. Det blir da naturlig å starte med
disse punktene, ettersom de allerede er mye diskutert i sektoren.

Det er også lagt inn egne punkt om samarbeid, hvor det blir lagt opp til at UiA må samarbeide
både med studenter og med Studentsamskipnaden. Det er ønskelig med et eget utvalg som
jobber spesifikt med bærekraft og miljø, som kan fungere som et rådgivende organ på
universitetet.

STA-styret mener resolusjonen bør vedtas, da punktene som kommer frem er mer spesifikke
enn hva som står i det politiske dokumentet for bærekraft og miljø. Samtidig er dette også
punkter man mener UiA må prioritere å jobbe for i tiden fremover, og STA-styret støtter
prioriteringen gjort i resolusjonen.

Økonomiske konsekvenser
Saken har ingen økonomiske konsekvenser.

Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar resolusjonen «For en bærekraftig omstilling på UiA», med de
endringer som måtte forekomme på møtet.

Innstilling fra STA-styret
STA-styret innstiller på forslag til vedtak.

English Summary
A group of students have written a resolution, demanding that UiA establishes a strategy for
sustainability. The STA-board supports the resolution.

For et bærekraftig UiA

Verden er i våre hender – ikke kast den

Klima og miljø er et tema det stadig blir et sterkere fokus på. På Universitetet i Agder (UiA)
er det likevel et altfor stort gap mellom gode målsettinger og intensjoner på den ene siden, og
det som faktisk skjer og følges opp i praksis når det kommer til bærekraftig virksomhet. Det
er UiAs plikt å ta sitt samfunnsansvar på alvor, og kartlegge muligheter til forbedring og
handle deretter. Vi vil at UiA skal utvikle en synlig strategi for miljø og bærekraft, og være en
ledende pådriver for en bærekraftig omstilling innenfor universitetssektoren.

Studentparlamentet mener at UiA skal ha en tydelig miljø- og klimaprofil. For at dette skal bli
en realitet må det gjøres noen grep, først og fremst ved å kartlegge UiAs forbruk. Effektive
tiltak må raskt på plass i samarbeid mellom alle nivåer; drift, ledelse, ansatte, studenter og
viktige ytre aktører. Det bør settes opp et transparent system for å måle og dokumentere at
tiltak som iverksettes fører til at klimagassutslippene reduseres så raskt som nødvendig.

Vi vil at UiA skal gå i front for å bli en akademisk institusjon som fokuserer på miljø og
bærekraft, og dette krever en grundig omstilling av organisasjonenes tilbud og drift. Derfor
kommer vi med en liste tiltak vi mener er et nødvendig fundament for en bærekraftig
omstillingsprosess.

Studentparlamentet ønsker at UiA skal utvikle en omfattende strategi for en mer bærekraftig
drift, og for å utarbeide en slik strategi, mener Studentparlamentet at følgende tiltak må
iverksettes i førsteomgang:

Strategi og samarbeid:
•

UiA skal etablere et miljø- og bærekraftutvalg hvor studenter og ansatte er
representert.

•

Det skal utarbeides en strategi for samarbeid mellom SiA og UiA der det er
hensiktsmessig.

Kartlegging:
•

UiA skal kartlegge matsvinn og avfallssystem og legge til rette for kildesortering. Det
skal synliggjøres hvor stor andel av avfallet som blir sortert og hvordan dette blir
behandlet.

•

UiA skal kartlegge hvordan de investerer og hvilke krav universitetet stiller til sine
forvaltere. De skal synliggjøre sine investeringer og ikke investere i fond som strider
med FNs bærekraftsmål eller Paris-avtalen.

•

UiA skal kartlegge hvor mange reiser som gjøres i UiA sitt ærend, og hvilke
transportmiddel som blir brukt.

Skrevet av: Victor Son, Thomas Johnsen, Silje Wilhelmsen, Victoria Østerberg og Ingrid
Dihle
Støttet opp av: Framtiden i våre hender Kristiansand studentlag, Grønne Studenter Agder,
AUF-studentene Kristiansand, FN-studentene Kristiansand og SAIH Kristiansand
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Saksbehandler Benedicte Nordlie

Avtale mellom STA og VT

Bakgrunn for saken
Siden høsten 2018 har Velferdstinget i Agder (VT), Studentorganisasjonen i Agder (STA) og
Studentsamskipnaden i Agder (SiA) samarbeidet om å utforme varige samarbeidsavtaler for
de ulike studentorganisasjonene. Fra 2019 har leder for VT - Jakob Mæland, leder for STA Benedicte Nordlie og rådgiver for SiA-direktøren - Kai Steffen Østensen sittet i en
samarbeidsgruppe med disse avtalene som hovedfokus. Vi legger nå frem endelig forslag til
avtale mellom STA og VT, for Studentparlamentet (SP).
Argumentasjon
Gjennom utviklingen av avtalen er det tatt i utgangspunkt i en lignende avtale mellom
studentorganisasjonen og velferdstinget i Stavanger. Innholdet er også utviklet som et resultat
av regelmessige møter i samarbeidsgruppen, samt tidligere diskusjoner i VT og SP.
Avtalen er utformet med hensikt å gi en tydelig rolleavklaring og fremme et godt samarbeid
mellom VT og STA, til det beste for alle studenter tilknyttet UiA. Når det gjelder øvrige
innhold er STA- styret og arbeidsutvalget i VT enige om at avtalen på nåværende tidspunkt
skal bestå av overordnede retningslinjer for utførelse og samarbeid av politikk. Dette ser vi
som hensiktsmessig da en slik avtale ikke før har eksistert, og at eventuelle konkretiseringer
innad i avtalen kan ses på som hensiktsmessig etterhvert som samarbeidet utvikler seg.
Til informasjon vil denne avtalen med tilhørende sakspapir være tatt opp til VT 8.mai. I dette
møtet ble avtalen vedtatt slik den nå foreligger for SP. Eventuelle endringer som skjer i
avtalen vil medføre at STA-styret og arbeidsutvalget i VT tar avtalen tilbake til
forhandlingsbordet, for videre diskusjoner. For at avtalen kan signeres 4.juni krever dette at
både SP og VT vedtar avtalen slik den foreligger.
Innstilling fra styret
Styret innstiller på at samarbeidsavtalen mellom STA og VT vedtas.

Vedtak
Studentparlamentet vedtar samarbeidsavtalen mellom STA og VT.
Avtalen er gjeldende fra 4.juni 2019.

Side 2

Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Vedlegg
Avtale mellom STA/VT

English Summary
The Studentorganization of Agder and the Welfare Council of Agder are going to adopt a
joint agreement. This agreement is going to help improve the cooperation between the
organizations and make clear dividing lines between them.

Samarbeidsavtale
mellom
Studentorganisasjonen i Agder (STA) og Velferdstinget (VT)
1. Formål
Samarbeidet mellom VT og STA reguleres gjennom denne avtalen. Samarbeidsavtalen
bygger på gjensidig tillit mellom partene og har som formål å gi en tydelig rolleavklaring og
fremme et godt samarbeid mellom VT og STA, til det beste for alle studenter tilknyttet UiA.
2. Rammebetingelser
Avtalen bygger på STAs medlemskap i VT og VTs vedtekter som en paraplyorganisasjon for
de ulike studentdemokratiene på Agder.
VT er SiAs formelle studentorgan etter Lov om studentsamskipnad, mens STA er UiAs
formelle studentorgan etter Lov om universiteter og høyskoler. Disse strukturene utelukker
ikke et samarbeid på tvers, men understreker hvilket organ som tilhører hvilken institusjon, en
forbindelse som skal respekteres av de ulike partene.
3. Medlemmer av Velferdstinget
STA er som studentdemokrati en del av VT. Antall representanter fra UiA i VT reguleres av
VTs valgreglement. STA-leder møter med tale- og forslagsrett i VT. Leder plikter seg å delta
på møtene så langt det lar seg gjøre. Der leder ikke kan møte sendes en stedfortreder.
STA skal dele sakspapirer, protokoller og informasjon tilknyttet møter i Studentparlamentet.
4. Velferdstinget møter i Studentparlamentet
VT-leder møter med tale- og forslagsrett i Studentparlamentet. Leder plikter seg å delta på
møtene så langt det lar seg gjøre. Der leder ikke kan møte sendes en stedfortreder.
VT skal dele sakspapirer, protokoller og informasjon tilknyttet møter i Velferdstinget.
5. Det studentsosiale fondet
VT har ansvar for fordelingen av midler fra det studentsosiale fondet. STA som medlem av
VT kan søke midler etter de gjeldende reglene for tildeling. Søknadene blir behandlet på
ordinært vis. Dersom gjeldende tildeling for drifts- og investeringsmidler skal opp til
revidering, skal STA orienteres på tidligst mulig tidspunkt.
6. VT som velferdspolitisk aktør
VT er interesseorganisasjonen for studenter i Agder og har velferdspolitikk som sitt
hovedvirke. VT inkluderer de ulike studentdemokratier som er medlem av VT inn i de ulike
prosessene etter behov.
STA kan ha egen velferdspolitikk, men skal så langt det lar seg gjøre invitere VT i politiske
prosesser hvor velferdspolitikk står i sentrum.
VT har et ansvar i å gjøre seg relevant i det politiske landskapet for å etablere seg som en
viktig velferdspolitisk aktør.
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7. Høringer
Høringer er et redskap for å sikre inkluderende prosesser og for å få innspill til vurdering.
Saker som VT sender STA på høring, eller som STA sender VT på høring, skal ha en
høringsfrist på minimum 2 uker, såfremt det lar seg gjøre.
Når det utformes politiske dokumenter eller programmer skal VT og STA sende disse på
høring til hverandre. Det gjelder også politikk som påvirker studentaktiviteter tilknyttet STA.
VT og STA skal dele tilsendte høringer med hverandre når høringen også er relevant for den
andre parten.
8. Fellesmøter
Leder av VT og leder av STA møtes ved behov, og minst én gang i semesteret, for samarbeid
og dialog. Det skal avholdes et eget møte mellom organisasjonene dersom valgperiodene er
sammenfallende.
En gang i løpet av semesteret gjennomføres det et samarbeidsmøte mellom arbeidsutvalget til
VT og styret til STA.
VT inviterer hvert år, i løpet av høstsemesteret, alle lederne av studentdemokratiene til et
samarbeidsmøte. SiAs styreleder og administrerende direktør inviteres til møtet.
9. Samarbeidsavtalen
Avtalen er gjeldende så lenge ikke VT eller STA vedtar å opphøre avtalen. Dette må gjøres
med enkelt flertall i organisasjonenes øverste organer. Det er også i disse organene avtalen
endres og vedtas. Endringer må være likelydende i begge organer for at en endring kan tre i
kraft.
Det er leder av VT og leder av STA som signerer avtalen og følger denne opp.

Dato/Sted

Leder Velferdstinget

Leder Studentorganisasjonen i Agder

2

SP-sak 33/19
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Saksbehandler Kontrollkomiteen

Årsrapport STAs Kontrollkomité
Bakgrunn for saka
Ifølge mandatet til STAs Kontrollkomité (KK), punkt 8, skal de levere enn skriftlig rapport om
sitt arbeid på det siste møtet i sin funksjonstid.
Argumentasjon
Vedtektene til STA viser til at KK sitt ansvar går ut over flere plan. KK har fult STA-styret og
Studentparlamentet sitt arbeid gjennom denne perioden, og har blant annet sett til at regnskapet
for 2018 besvarte Studentparlamentets prioriteringer og har bistått Valgkomiteen og STA-styret
under gjennomføring av valg.
Økonomiske konsekvenser
Det er ingen økonomiske konsekvenser.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet godkjenner Kontrollkomiteens årsrapport, og tar denne til etterretning.
Innstilling fra styret
STA-styret innstiller på at rapporten godkjennes.
Vedlegg
Vedlegg 1- Kontrollkomiteens årsrapport.
English Summary
According to the mandate of STA`s Control Committee, they shall hand in a written report that
shows their work on the last meeting in their period of function.

Årsrapport for Kontrollkomiteen (heretter KK) sitt arbeid 2018/2019

Under valgforsamlingen den 30. mai 2018 valgte Studentparlamentet inn tre
personer til KK, en leder og to medlemmer. Ett medlem trakk seg av personlige
grunner rundt juletider 2018, KK har etter dette bestått av to personer.
Samarbeidet har fungert meget godt.

Vedtektene til Studentorganisasjonen i Agder viser til at KK sitt ansvar går over
flere plan.
KK har fulgt STA-styret og Studentparlamentet sitt arbeid denne perioden.
Bortsett fra to punkter har STA-styret og Studentparlamentet gjort sitt arbeid
etter valgte vedtekter.
På grunn av for få representanter ble et Studentparlamentsmøte avlyst, noe som
gjorde at Studentparlamentet ikke fikk behandlet budsjettet for 2019 slik
vedtektene tilsier.
STA-styret behandlet de politiske dokumentene for sent i henhold til vedtektene.

Vi har sett til at regnskapet for 2018 besvarte Studentparlamentets prioriteringer,
og vi kom med en kort uttalelse om denne.

Det er KK sin oppfatning at Studentparlamentet og STA-styret har gjennom
2018 og 2019 fulgt vedtatt Prinsipprogram og Handlingsplan etter beste
intensjon.

KK har bistått både Valgkomiteen og STA-styret når det gjaldt å gjennomføre
valg.
Det ble gjennomført et suppleringsvalg i starten av 2019 da flere fakultet
manglet både faste og vararepresentanter. Dette ble gjennomført på en ordentlig
og ryddig måte.

Kontrollkomiteen takker med dette for seg, og ønsker det nye STA-styret, de
nyvalgte RSU-representantene, og det nye Studentparlamentet lykke til.

Kristiansand, 14. mai 2019

Nin Ingelin Festvåg
Leder

Kristian B. Bakken
Medlem

SP-sak 34/19
Møtedato 29.05.19
Saksbehandler Benedicte Nordlie og Pernille
K. Rist- Christensen

Årsberetning 2018/2019
Bakgrunn for saken
Etter paragraf 37 i STAs vedtekter skal STA-styret legge frem en årsberetning av
organisasjons arbeid ved siste Studentparlamentsmøte i styrets funksjonstid.
I tillegg til årsberetningen har STA laget en rapport på handlingsplanen som ligger vedlagt
beretningen. Denne redegjør for hvordan punktene er arbeidet med det siste året, samt om
STA-styret mener de har oppnådd målene eller ikke i handlingsplanen.
Beretningen sendes over til Universitetet i Agder og Studentsamskipnaden i Agder sammen
med revisorgodkjent regnskap.
Argumentasjon
Årsberetningen gir Studentparlamentet (SP) et innblikk i de største hendelsene styret har tatt
del i det siste året, og er ikke en fullstendig redegjørelse for alt styremedlemmene har gjort.
Prioriteringene for hva som trekkes frem er tatt for å gi en beretning som er interessant for SP
og for organisasjonens virke.
Har du spørsmål til innhold i saken tas det under møtet.
Økonomiske konsekvenser
Årsberetningen ser tilbake på året som har gått og medfører derfor ingen økonomiske
konsekvenser.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet godkjenner STA-styrets årsrapport, og tar denne til etterretning.
Innstilling fra styret
STA-styret innstiller enstemmig på forslag til vedtak.
Vedlegg
1. Årsberetning med vedlegg

Side 2

English Summary
In this case the STA-board presents their annual rapport from the work that they have been
doing as members of the STA-board. The rapport is giving the Student Parliament an
orientation in how the board has been working, but also which topics they have been working
with.
The annual rapport of the Student Organization is on the agenda because STA’s regulations
determine it.

Årsberetning for Studentorganisasjonen i Agder – 2018/2019
Årsberetningen for Studentorganisasjonen i Agder legges frem for Studentparlamentet 29. mai
2019. STAs årsberetning er en gjennomgang av året som har gått, og hva STA har oppnådd
politisk i lys av handlingsplanen. Beretningen går ikke i detaljer på alle oppgaver som STAstyret har gjennomført, men tar for seg de viktigste sakene som har blitt arbeidet med siden
STA-styrets tiltredelse 1. juli 2018.
Årets beretning ser tilbake på et spennende år, med gode gjennomslag og nødvendige
prioriteringer gjort av STA-styret og Studentparlamentet i STA.
Jeg ønsker, på vegne av styret, å takke både interne og eksterne samarbeidspartnere for det
arbeidet som har blitt gjort for UiA-studentenes studiehverdag.
Rapporten er delt inn på følgende måte:

Innhold
STA-styret og sekretariatet......................................................................................................... 2
August ........................................................................................................................................ 3
September ................................................................................................................................... 5
Oktober ....................................................................................................................................... 7
November ................................................................................................................................... 8
Desember .................................................................................................................................. 12
Januar ....................................................................................................................................... 13
Februar ..................................................................................................................................... 15
Mars .......................................................................................................................................... 17
April ......................................................................................................................................... 20
Mai ........................................................................................................................................... 22
Juni ........................................................................................................................................... 23

Vedlegg:
1. Gjennomgang av handlingsplan
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STA-styret og sekretariatet
STAs vedtekter sier at STA-styrets oppgave er å
forestå den daglige driften av organisasjonen og
behandle saker i tiden mellom parlamentsmøtene.
Styret har i sin periode stått for den daglige driften
og har med utgangspunkt i styringsdokumentene
jobbet for studentenes beste på UiA.
STA-styret har i perioden 2018/2019 bestått av:
Leder: Benedicte Nordlie
Nestleder: Pernille Rist-Christensen
Fagpolitisk ansvarlig: Andreas Gravdahl
Læringsmiljøpolitisk ansvarlig: Olea Magdalene Norset
Kommunikasjonansvarlig: Emilie Hesselberg
Styret har det siste året jobbet godt med de føringene Studentparlamentet har gitt gjennom
handlingsplanen og øvrige vedtak og styringsdokumenter. Det har blant annet vært
gjennomført medarbeidersamtaler det siste året, faglig utviklingssamtaler hver måned,
ledermøte hver mandag og styremøte hver uke. STA-styret har hatt Grimstaddager to ganger i
uken.
Mohammad Abdullah Mohammad har vært
praktikant i STA vårsemesteret 2019, med
Benedicte som sin praksisveileder. Han har jobbet
med ulike rapporter, deriblant rapporten fra SHoTundersøkelsen, og deltatt på konferanser og
arrangement som SAIHs årsmøte og
Studentkonferansen i regi av UHNV.
Styret har hatt ferie i juli, og startet derfor sitt
arbeid i august. Det har i løpet av året vært lagt opp
til både faglige og sosiale sammenkomster, slik at styret har fått lære hverandre å kjenne.
Dette har vært viktig for arbeidsmiljøet på kontoret, da styret jobber tett sammen.
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Sekretariatet
Organisasjonskonsulent, Irene Bredal, har vært en
utrolig viktig ressurs for STA-styret det siste året.
Irenes mangeårige erfaring fra Studentorganisasjonen
og studentpolitikken for øvrig, har vært til stor hjelp
det siste året – og er viktig for kontinuiteten når STAstyret skiftes ut og nye ansikt kommer inn!
Irene har ansvar for å følge opp arbeidet med daglig
sentralbord-funksjoner, studentaktiviteter, HMS,
beredskap, økonomi og byggforvaltning. Leder har delegert ansvaret for beredskapsarbeidet
dette året, noe som har vært viktig for å sikre gode rutiner.
Styret ønsker å rette en særlig takk til Irene, som gjør en uvurderlig jobb for styret og for
organisasjonen som helhet. Hennes arbeid gir oss mulighet og handlingsrom til arbeide for
studentenes politiske interesser.

August
August startet med et brak med kick-off for
Benedicte og Pernille med Norsk
Studentorganisasjon (NSO) Andreas deltok også her
som medlem av fag- og forskningspolitisk komité i
NSO. Her fikk vi en god innføring i hva det
innebærer å jobbe med studentpolitikk, samt
opplæring i strategisk arbeid og politisk påvirkning.
I tillegg fikk vi her møte andre studentpolitikere fra
andre studentdemokratier, og disse har vært viktige
samarbeidspartnere i året som har gått.
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Videre på planen stod studiestart og alle aktivitetene dette
innebærer. Her deltok STA-styret på studiestartfestivalen og
hadde stand under aktivitetenes dag, i tillegg til at vi hadde en
post på Stiftens rebusløp og på Grimstad Color festival.
Nestleder, Pernille, var også med på å ønske de nye
internasjonale studentene velkommen under Orientation day.
STA-styret deltok også som faddervakter under pubræset i
Grimstad, og pub til pub i Kristiansand, noe som styret anser
som viktig.
Samtidig som studiestart stod på for fullt i
Kristiansand og Grimstad, var STA-styret
også tilstede i Arendal under Arendalsuka.
Her deltok vi på spennende debatter og
arrangementer, med særlig fokus på de UiA,
NSO og SAIH arrangerte. Styret opplevde
det som nyttig å bruke tid her, hvor
kompetanseheving og nettverksbygging ble
lagt vekt på.
Emilie og Olea jobbet i august en del med en ny tillitsvalgthåndbok, som ble speilet på
engelsk. Til tross for få engelsktalende tillitsvalgte per dags dato, ønsker STA allikevel å gi
signaler om hvordan vi mener UiA bør operere hva gjelder informasjon om
tillitsvalgtordningen til internasjonale studenter. Dette mener vi kan være et viktig ledd i å
sørge for at også internasjonale studenter tar del i kvalitetssikringen på universitetet.
Mot slutten av måneden deltok STA på
Skeive Sørlandsdager. Under fanen «et
mangfoldig akademia» gikk STA i Pridetoget sammen med rektor Frank Reichert
og universitetsdirektør Seunn SmithTønnesen. Under Skeive Sørlandsdager ble
det også arrangert markeringer på UiA,
både i Kristiansand og i Grimstad, hvor
Benedicte holdt appeller.
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Studentparlamentet hadde sitt første møte for høsten i august, og dette var også det første
møtet med nytt styre. Her ble det vedtatt en handlingsplan 2018/2019 som har lagt grunnlaget
for styrets arbeid det siste året.

Les mer:
Om handlingsplan 2018/19: https://stastudent.no/ny-handlingsplan
Tillitsvalgthåndboken: https://stastudent.no/tillitsvalgtshåndbok

September
Olea har i høst arrangert tillitsvalgtkurs for hvert
fakultet og for avdeling for lærerutdanning. Her ble
Andreas invitert inn for å snakke om kvalitetssystemet
og Studentombudet ble invitert for å fortelle om sin
rolle og funksjon på UiA. Etter kursene gjennomførte
Olea en evaluering, som har lagt grunnlag for arbeid
med å omstrukturere kursene til neste år. Det ble i høst
også gjennomført tillitsvalgtsamlinger, hvor
fakultetene, STA og de tillitsvalgte kunne informere,
diskutere og ta opp saker. Temaer som ble diskutert på
disse samlingene var mentorordning, tiltaksplan mot
mobbing og trakassering, samt tillitsvalgtordningen og
de tillitsvalgtes opplevelse av denne. Oppmøtet på
samlingene var variert, og i lys av dette ønsket STA å
effektivisere bruken av ressurser ved å samle kursene
til to felles kurs. Grunnet lavt oppmøte ble dessverre de
to samlingene på vårsemesteret avlyst, men det er
ønskelig å forsøke på samme måte igjen til neste år.
I starten av september ble resultatene fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT)
for 2018 presentert. Resultatene fra undersøkelsen viste at til tross for at studenter i høyre
utdanning jevnt over har det fint og trives på sitt studiested, så er det også en økning i andelen
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som sliter med sin psykiske helse og flere har fått alvorlige symptomplager. SHoT-resultatene
har dannet et viktig grunnlag for arbeidet til STA innenfor studentvelferd, og har vært viktige
å trekke frem i møter med universitetsledelsen, SiA og vertskommunene.
SHoT-resultatene har også bygd oppunder ønsket fra STA om at det skal gjennomføres en
lokal læringsmiljøundersøkelse for studentene på UiA, slik at man kan jobbe mer målrettet
med tilbud og tiltak rettet mot våre studenter. Ønsket om en slik undersøkelse har i år blitt
løftet i flere ulike arenaer, men det blir argumentert for at det holder å bruke tall som allerede
eksisterer fra SHoT og Studiebarometeret. STA mener fremdeles at det er nødvendig med en
egen undersøkelse, med spesifikt fokus på læringsmiljø – så dette er et arbeid som kommer til
å fortsette.
I september ble det også vedtatt i universitetsstyret, med knapt flertall, at UiA skal ha valgt
rektor også i neste styreperiode. Dette var et viktig politisk gjennomslag for STA, og styret
kunne se seg fornøyde med å krysse av sitt første punkt i handlingsplanen.
Den 18. og 19. september deltok STA på to
konferanser hvor tematikken var "Student
as partners". Disse ble avholdt av The
Centre for Research, Innovation and
Coordination of Mathematics Teaching”
(MatRIC) og Nasjonalt organ for for
kvalitet i utdanningen (NOKUT). Pernille
og Benedicte deltok her med innspill på hva
som kan bidra til at studenter i enda større
grad blir sett på som likeverdige partnere i utdanningen sin. På UiA er vi heldige som har et
Senter for fremragende utdanning (SFU), MatRIC, som jobber kontinuerlig med denne
tematikken sammen med andre aktører på UiA. Forhåpentligvis får vi flere SFUer på UiA det
kommende året, slik at det i enda større grad blir lagt vekt på dette aspektet.

Les mer:
Om SHoT-undersøkelsen 2018: stastudent.no/SHoT-resultater
Pressemelding – valgt rektor: stastudent.no/valgt-rektor
Om NOKUT og MatRIC-seminar: stastudent.no/studenter-som-partnere
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Oktober
Oktober startet med en etterlengtet høstferie for hele STA-styret. Første dag på kontoret ble
dermed 8. oktober, og da var ferien fort glemt; denne dagen ble nemlig statsbudsjettet for
2019 lagt frem. Med statsbudsjettet kom forslaget om å endre konverteringsordningen for
studiestøtten – noe som ikke falt i god jord hos student-Norge! NSO og deres
medlemsinstitusjoner gikk hardt ut mot forslaget, og brukte store deler av høsten på
kampanjen «bevar stipendet», som også STA var med på.
STA var med på å arrangere en
markering på verdensdagen for
psykisk helse, sammen med SiA,
ressurssenteret på UiA og
linjeforeninger fra UiA. Temaet
for dagen var «Vær raus», og
dagen ble startet med gratis frokost
i kantina, taler (blant annet fra
Benedicte!) og musikalske innslag.
Her ble kompisprisen delt ut til
Ragnar Glendrange – en pris som
deles ut til en student som er god til å ta vare på sine medstudenter. På kvelden ble det holdt
en sofaprat på Østsia om seksuell identitet og religion, etterfulgt av konsert med Big Daddy
Karsten. Det var godt oppmøte utover hele dagen, og det er godt å se så mange studenter som
er opptatte av å ta vare på sine medstudenter!
Benedicte, Pernille og Andreas deltok mot slutten av oktober på NSOs høstkonferanse. Her
var temaet «Hvorfor skal vi bry oss?», og vi fikk mye godt faglig påfyll. Et av foredragene
handlet om hvorfor vi skal bry oss om mangfold, med foredragsholder fra Foreningen FRI.
Dette foredraget var starten på arbeidet Pernille og Olea gjorde med å utarbeide en resolusjon
om kompetanse om kjønns- og seksualitetsmangfold i helse- og sosial- og lærerutdanningene
ved UiA. Resolusjonen ble utarbeidet i samarbeid med Skeive Studenter, Pedagogstudentene
UiA og Prosperitas, og endelig resolusjon ble vedtatt av studentparlamentet i januar 2019.
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Andreas besøkte UiB og Studentparlamentet ved UiB
på seminar om mentorordningen ved deres institusjon.
Her ble det formidlet ulike praksiser ved UiB og ved
andre institusjoner. Dette ga verdifull inspirasjon til
hvordan en mulig mentordning ved UiA kunne sett ut.
Det var et viktig gjennomslag for STA når mentorskap
ble nevnt i universitets plan for 2019, men det vil
fremdeles bli viktig å jobbe for en helhetlig ordning
også i tiden fremover.

Les mer:
Om statsbudsjettet: stastudent.no/statsbudsjettet
Om seminar om mentorordning: stastudent.no/vi-ma-laere-av-bergen

November
November ble en av de travleste månedene for
STA-styret, men også en måned fylt med
spennende konferanser, workshops og
representasjonsarbeid. Måneden startet med
likestillingskonferansen, hvor årets tema var
«Medspiller eller motspiller?». Her deltok
Pernille, Olea og Irene, og fikk en interessant
gjennomgang av likestillingens utvikling i
fotballens verden.
I starten av november reiste Benedicte til
Stavanger, sammen med SiA og VT. Her så de på hvordan Velferdstinget i Stavanger og
Studentorganisasjonen i Stavanger samarbeider, for å ta med seg inspirasjon tilbake til Agder.
Denne turen bidro positivt til arbeidet om å utvikle samarbeidsavtaler mellom de ulike
aktørene i Agder, med mål om å tydeliggjøre hvordan de ulike organisasjonene skal arbeide
sammen. STA og VT har det siste året utarbeidet en samarbeidsavtale som skal vedtas av
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Studentparlamentet og Velferdstinget i mai 2019. Turen til Stavanger ga også viktig input til
konferansen om Studentengasjement, som også ble arrangert i november. Her deltok STA og
VT, samt viktige aktører fra UiA og SiA.
STA-styret deltok på en workshop i
forbindelse med oppstart av arbeidet
med ny universitetsbystrategi i
Grimstad. Workshopen ble arrangert
av studenter som tar master i
Innovasjon og kunnskapsutvikling, og
deltakerne fikk mulighet til å komme
med innspill til prosessen videre og til
innholdet i en fremtidig strategi.
I Kristiansand går arbeidet med universitetsbystrategien sakte, men sikkert fremover! UiA,
Kristiansand kommune og Næringsforeningen har utarbeidet en handlingsplan for strategien,
som skal vedtas høsten 2019. Kai Steffen Østensen og Kristian B. Bakken har representert
studentene inn i dette arbeidet, og gjort en uvurderlig jobb med å løfte studentperspektivene i
handlingsplanen. Studentrådet i Kristiansand (SiK) har også diskutert planen og kommet med
sine innspill. Selve planen vil selvsagt kreve oppfølging, og vi gleder oss til å følge med
fremover når tiltak iverksettes!
Benedicte deltok også på studentpolitisk toppmøte
med studentledere fra hele Norge, etter invitasjon
fra statsråd Iselin Nybø. Agenda for dagen var at
studentene skulle komme med innspill til
stortingsmeldingen om studentmobilitet, som blant
annet skal se på hvordan man skal få flere
studenter til å reise på utveksling og tilegne seg
internasjonal erfaring. I tillegg ble det også
diskutert hvordan flere studenter skal få praksis i
løpet av studiet. Dette var et godt initiativ fra
Nybø, og STA gleder seg til neste invitasjon!
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Sammen med Velferdstinget i Agder og
fylkeskommunen, arrangerte STA en workshop i
forbindelse med Regionplan Agder 2030. I løpet av
året har særlig Pernille og bærekrafts- og
miljøpolitisk utvalg i STA arbeidet en del med
regionplanen, blant annet ved å svare på høringer og
delta på innspillsseminar og høringskonferanse. Etter
et møte med Mikaela Vasstrøm og Kim Øvland for å
diskutere STAs innspill til et kapittel i planen, ble
man enige om at man ønsket å arrangere en egen
student-workshop. Studentene ble ikke invitert til
innspillsmøter i forkant av planarbeidet, så
workshopen ble en måte sikre at studentene fikk komme med innspill. Selve arrangementet
var utrolig gøy – det kom mange studenter, og det ble løftet viktige perspektiver og tanker.
Det kom også tydelig frem at det hadde vært ønskelig å bli tatt med tidligere i prosessen, slik
at man hadde reell innflytelse.
Pernille og Olea møtte i starten av semesteret ansatte
ved både SiA og UiA til en diskusjon om hvordan
man kan skape mer aktivitet på campus, og hva som
må til for at studentene skal ta universitetet i bruk
også utover ettermiddagen. I lys av dette ble det
utarbeidet en kampanje for høstens eksamensperiode,
«eksamensklar», hvor SiA og UiA samarbeidet om å
legge til rette for studentene kunne jobbe på UiA
utover dagen. Blant annet utvidet kantina sine
åpningstider, og hadde 30 % rabatt på middag mellom 15.00 og 17.00. Et annet viktig tiltak
ble å samle informasjonen om UiA og SiAs tilbud i eksamensperioden på ett sted. Selve
kampanjen ble tatt svært godt imot, og STA håper dette er et arbeid UiA og SiA fortsetter
med i årene fremover.
STA arbeidet iherdig med å få inn bærekraftsmålene i Universitetets plan for 2019. Det er
med stor glede vi nå kan se at bærekraftsmålene er synlige i universitetets plan 2019. Et annet
punkt vi gleder oss over er punktet om utredningen om obligatorisk begrunnelse, som STA
har jobbet med over flere år. Det kan virke som studenter etterhvert kan glede seg over å få
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begrunnelse for hver eksamen, uten å måtte spørre om det - Når utredningene er
gjennomført. Til slutt var det en kampsak for STA å få inn noen ord om studenters psykiske
helse. Dette fikk vi gjennomslag for, som noe universitetet fokuserer på i 2019.

Det ble arrangert allmøte i STA i november, slik at STA-styret kunne få fullmakt til å
supplere inn studentrepresentanter til Studentparlamentet. Grunnet lavt oppmøte på
studentparlamentsmøter, samt at det var ett møte som måtte avlyses i høst, ønsket styret å
fylle opp de manglende plassene i parlamentet. Etter allmøtet ble det startet en prosess med å
lyse ut valget og innhente kandidater. De nye representantene fikk opplæring i februar, og var
fra mars av å anse som studentrepresentanter i Studentparlamentet! Flere av de som kom inn
gjennom suppleringen har i valget på våren blitt valgt inn i Studentparlamentet for en ny
periode, og det gleder oss å se at noen måneder i parlamentet har gitt mersmak.

Konverteringsordningen som ble
foreslått endret i statsbudsjettet stod på
dagsordenen hele høsten 2018, og førte
blant annet til utallige kronikker.
Benedicte var ute i KRSby for å
understreke at studentene ikke var
sutrepaver fordi de var mot det nye
forslaget. Mot slutten av november ble
det arrangert en landsomfattende
demonstrasjon i regi av NSO, med
markeringer i flere store byer. Her
merket vi hvor sterk den nasjonale
studentstemmen kan være. I
Kristiansand arrangerte STA og
Pedagogstudentene, sammen med flere
andre organisasjoner, en demonstrasjon mot stipendkuttet. Til tross for at regnet høljet ned var
det en god gjeng av studenter som møtte opp for å vise sin motstand mot regjeringens forslag,
akkompagnert av motiverende toner fra Blæsen!
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STA-styret reiste til Oslo på team building-tur, først og
fremst for å få faglig påfyll. Hos NSO fikk vi opplæring i
politisk påvirkning og strategisk arbeid, mens vi med ISU
diskuterte internasjonalisering og internasjonale
studenters deltakelse i kvalitetssystemene. I tillegg ble vi
enda bedre kjent med hverandres styrker og svakheter
gjennom en kveld på escape room! Ikke lenge etter vi
kom hjem fra Oslo var det duket for julebord med diverse
studentrepresentanter i STA på Håndtverkeren – så vi
fikk altså litt tid til å dyrke det sosiale i november til tross
for at det var en travel måned!

Les mer her:
Om likestillingskonferansen: stastudent.no/eierskap-til-det-du-driver-med-trumfer-kjonn
Om studentpolitisk toppmøte: stastudent.no/studentpolitisk-toppmote
Om demonstrasjon mot stipendkutt: krsby.no/studentene-raser-not-stipendkutt-forslag
Om debatten rundt stipendkutt: stastudent.no/vi-er-ikke-perfekte og stastudent.no/hvorforstraffe-studenter
Om plan 19: statudent.no/hva-skal-uia-jobbe-med-det-kommende-aret
Om eksamensklar-kampanjen: stastudent.no/ta-campus-i-bruk
Om allmøtet: stastudent.no/innkalling-til-allmote

Desember
Et av de første møtene STA-styret hadde i desember var med hovedsammenslutningene på
UiA. I år har vi hatt et svært godt samarbeid med de ansattes tillitsvalgte på UiA, hvor vi blant
annet har samarbeidet om rektorvalget. Styret ser på dette samarbeidet som svært viktig, da
ansatte og studenter ofte har felles mål og ønsker for universitetet.
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Olea og Benedicte har i høst jobbet med å utvikle et bedre og mer effektivt system for de
tillitsvalgte ved UiA, for hvordan de tillitsvalgte følges opp. STA har sett det som
hensiktsmessig at UiA tar en større del av ansvaret for sine tillitsvalgte, som den viktige
ressursen de er for universitetet. I tillegg har ikke STA lengre egen tillitsvalgtansvarlig som
har eneansvaret for STAs kontakt med de
tillitsvalgte. På bakgrunn av dette har STA det siste
året arbeidet for et nytt kursoppsett for de tillitsvalgte
som vil tre i kraft fra høsten 2019, samt
tillitsvalgtsamlinger slik at fakultetene selv i større
grad kan bruke sine tillitsvalgte for å kvalitetssikre
sine studier. I desember deltok Olea og Benedicte på
studieadministrativ fagdag for å diskutere
tillitsvalgtordningen med Studieavdelingen. I tillegg
har ordningen diskutert på ledersamlinger,
dekanmøter og fakultetsstyremøter.

Januar
Det nye året startet med lansering av ny nettside på
stastudent.no. Perioden til Emilie startet i sommer med at den
gamle hjemmesiden krasjet, og utover høsten opplevde STA
gjentatte problemer med nettsiden. Etter ønske fra Emilie valgte
styret å ansette en webdesigner i en midlertidig stilling, noe som
styret anså som en god, langsiktig investering som kunne
komme organisasjonen til gode i mange år fremover. Arbeidet med nettsiden startet for alvor i
november 2018, og i to måneder jobbet Emilie og UiA-student Adam Tzur flittig med ny
nettside. I prosessen ble det tatt en rekke vurderinger på hvilket
innhold nettsiden skulle bestå av og hvordan dette innholdet
skulle presenteres slik at det når frem til studentene. Nettsiden
sto ferdig 9. januar 2019. I ettertid har den nye nettsiden fått
svært gode tilbakemeldinger fra flere hold. Det er en enighet
innad i styret om at den nye nettsiden var et viktig løft for
organisasjonen!
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Benedicte deltok i starten av januar på en studietur med
Studentrådet i universitet- og høyskolenettverket på
Vestlandet til Birmingham, hvor fokuset var praksis.
Studentrådet besøkte University of Birmingham; et
universitet som er kjent for å tilby god og variert praksis til
studenter i alle studieretninger. Dette er også universitetet
som UiA har hentet inspirasjon til strategi om
studentilknytning til arbeidslivet. For de som er interesserte
i praksis, kan man sjekke ut «Career network» hos
University of Birmingham!
Javel – mangfoldsuka, som ble arrangert i slutten av januar, var et viktig initiativ fra Senter
for likestilling. Her ønsket man at studentene skulle få en hyggelig start på nytt semester, samt
at nye internasjonale studenter skulle få en god velkomst på UiA og få et innblikk i alt som
skjer på universitet. Uken var fylt med ulike arrangement, som
alle fremhevet mangfoldet på UiA. STA bidro i planleggingen
og på arrangementene, i tillegg til at det ble publisert artikler
med mangfold som tema på nettsiden hver dag denne uken.
Mangfoldsuka ble avsluttet med foredrag av Gisle Agledahl,
kjent fra dokumentarserien «Jævla Homo» på NRK. Foredraget
og resten av uka ble tatt godt imot – så dette håper vi blir
arrangert igjen også til neste år!
På Agderkonferansen for 2019, en av årets viktigste samtaler på
Sørlandet, var tematikken «nærmest resten av verden». STA
deltok mannsterke på konferansen, både blant styret og den
øvrige studentmassen. Det ble en spennende dag hvor vi fikk
høre innspill både fra Vipers, Palmesus og Under, som fortalte
hvordan de gjorde seg relevant ikke bare i Kristiansand (som
ikke alltid er verdens navle, selv om vi liker å tro det), men også i resten av verden! Dette er
også relevant for STA da vi selvsagt jobber for studenter lokalt, men trenger internasjonal
input og bidrag for å gjøre vår jobb enda bedre. En god del mingling med fiffen i Kristiansand
ble det også!
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Januar ble avsluttet med et litt forsinket julebord for STA-styret og sekretariatet! Etter et langt
høstsemester, med mye arbeid, var det godt å få samlet hele gjengen til en god middag og
hyggelig selskap.

Les mer her:
Om lansering av ny nettside: stastudent.no/vi-har-fatt-ny-nettside
Om tur til Birmingham: uhnettvest.no/internasjonal-inspirasjon og stastudent.no/internasjonal-

inspirasjon-for-praksis
Fra mangfoldsuka:
Rasolusjon om kompetanse om seksualitetsmangfold: stastudent.no/seksualitetsmangfold
Tekst om universell utforming av IKT stastudent.no/fevik-barneskole-slar-uia
Tekst om psykisk helse: stastudent.no/hvem-har-ansvaret-for-var-psykiske-helse
Tekst om mobbing: stastudent.no/sta-jobber-aktivt-mot-mobbing
Tekst om internasjonale studenter: stastudent.no/economic-challenges

Februar
I starten av februar ble Studentkonferansen 2019 avholdt, med tematikken «Hvem har
ansvaret for din psykiske helse». Dette var en konferanse i regi av Studentrådet i Universitetsog høyskolenettverket på Vestlandet, hvor Benedicte sitter som nestleder. Det er ikke til å
legge skjul på at studenters psykiske helse har preget styreperioden, mye på grunn av
resultatene som kom etter SHoT-undersøkelsen. På konferansen deltok 9 studenter fra UiA,
sammen med 50 andre studenter fra Vestlandet. Dessverre ble turen noe oppstykket; flyet ble
utsatt og kansellert for flere av UiA-deltakerne, men de fleste kom seg frem til slutt. Til tross
for dette fikk man mange gode innspill fra Studentsamskipnader, fylkeskommune og UHsektoren – som selv ikke var helt enige om hvem som hadde hvilket ansvar for studentenes
psykiske helse. Studentrådet i Universitet- og høyskolenettverket på Vestlandet har også fått
gjennomslag for en arbeidsgruppe for Studenthelse- og trivsel. Dette vil bidra til at både
studenter og ansatte på de ulike institusjonene på Vestlandet vil samles og diskutere hva
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institusjonene kan gjøre for å bedre sine studenters helse- og
trivsel. Det er positivt at vi nå kan samle alle tiltakene som
gjennomføres, og se hva som funker/ikke funker, og at det
ikke bare er studentene som diskuterer tematikken seg
imellom.
Samtidig som Studentkonferansen ble avholdt, var Pernille
på den nasjonale bærekraftskonferansen, arrangert av UiB.
Her deltok også Silje Moen fra STA, som medlem av
bærekrafts- og miljøpolitisk utvalg. Studentparlamentet ved
UiB arrangerte et studentformøte i forbindelse med konferansen, noe som ga nyttige innspill
til hvordan man bør jobbe for å få universitetene til å ta på seg sin del av ansvaret.
I februar stod også rektorvalget
for tur, etter at det ble bestemt at
det skal være valgt rektor også i
neste styreperiode. UiA fikk to
gode kandidater, Stephen Seiler
og Sunniva Whittaker. Sammen
med fagforeningene arrangerte
STA rektordebatter i både
Kristiansand og Grimstad, hvor
Andreas var administrator. STA
holdt også trykket oppe under
stemmeperioden for å sikre at studentene stemte. 18 februar ble det annonsert at Sunniva blir
UiAs nye rektor fra august 2019, og det gleder STA at hun allerede nå er opptatt av å
samarbeide med studentene. Vi gleder oss til videre samarbeid!
Den 14-15 februar 2019 deltok Olea og Benedicte på
European Teaching and Learning Forum 2019,
sammen med representanter fra Studieavdelingen ved
UiA. Det var to dager med faglig påfyll hvor de lærte
mer om læring og undervisning, med en europeisk
input.
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Februar var også en måned for hyggelige sosiale sammenkomster og arrangement! Under «En
by for alle» var STA og UGA med på å arrangere Studentrådet, med Siri Kristiansen som
gjest. Mette Gundersen, Pål Harv, og studentene Ragnar Glendrange og Zelia Moss,
diskuterte store og små problemstillinger på Østsia. Studentparlamentet hadde også sin årlige
kveld på CB-kjelleren mot slutten av februar.

Les mer:
Om turen til Warszawa: stastudent.no/laering-og-undervisning-i-europeisk-perspektiv
Om bærekraftskonferansen: stastudent.no/hyllest-til-universitetet-i-bergen
Om ny rektor: stastudent.no/vi-onsker-den-nye-rektoren-velkommen

Mars
Pernille var i mars på innspillskonferanse i
forbindelse med revideringen av Universitetsog høyskoleloven, i tillegg til formøtet NSO
arrangerte for studentdemokratiene i forkant av
dette. I revideringen ønsker NSO å få inn
tydeligere bestemmelser om studentenes
rettigheter når det kommer til læringsmiljø, noe
STA også savner i dagens lovgivning. På
innspillskonferansen var studentledere fra hele
Norge samlet, og det kom mange gode innspill
om hva som bør med når loven skal revideres!
Revideringen fortsetter også i neste periode, så
dette er noe STA kommer til å jobbe videre
med i tiden fremover.
Andreas var også i Bergen i starten av mars. Her deltok han på seminar om SFU-ordningen
(Senter for fremragende utdanning), hvor alle SFUene i Norge deltok, inklusiv UiAs eget
SFU, MatRIC. Dette var første nettverkssamling i regi av DIKU, og agendaen besto blant
annet av diskusjoner om hvordan SFUene best kunne spre sine resultater til andre
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universiteter og høyskoler, samt eksternt til internasjonale fagmiljøer. På seminaret deltok
også studentene som sitter i de ulike SFU-styrene, hvilke ble trukket frem som en viktig
ressurs for å frem studentperspektivet i SFUenes arbeid.
Olea og Pernille deltok på Studiedagen, for studieadministrativt ansatte på UiA. Her fikk STA
holde et innlegg, hvor vi trakk frem blant annet forsinket sensur og tillitsvalgtordningen. Mye
av det som ble diskutert her jobbes det med i disse dager; Studentparlamentet har vedtatt at
man ønsker bøter for forsinket sensur, og Olea og Benedicte følger opp arbeidet med
tillitsvalgtordningen. I tillegg ble det diskutert hvorvidt UiA skal utvikle «chatbots» som kan
lette på arbeidet for studieadministrativt ansatte, noe som skal diskuteres av
Studentparlamentet på mai-møtet.
Andreas og Emilie holdt foredrag for
videregåendeskoleelevene som deltok på åpen dag
på UiA, om livet utenfor studiene. Her ble STA og
ulike linjeforeninger og studentaktiviteter
presentert. Vi gleder oss til studiestart og nye
studenter til høsten!
I mars var det også avholdt et folkemøte angående Lund Torv, hvor Olea og Benedicte reiste
fra STA. Her fikk vi høre mer om hvordan andre interessenter opplevde saken. Det var til dels
amper stemning – men heldigvis var ingen uenige i at studentboligene våre skal bygges og det
er enda positivitet til å få studentene ned til Lund Torv. Vi gleder oss over godt engasjement
fra beboerne, som ønsker det beste for området!
På kurset om seksuell trakassering i
akademia, arrangert av senter for
likestilling, holdt Benedicte innlegg
om studenters perspektiver
vedrørende temaet. UiA har tatt et
klart standpunkt for å forebygge
seksuell trakassering i UH-sektoren,
og dette er et arbeid STA berømmer!
Det ble lagt vekt på konsekvenser for
de som opplever seksuell trakassering
i løpet av sin studietid, både av
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ansatte og medstudenter, og det ble diskutert hvordan dette best kan håndteres og forebygges.
Det er viktig at alle studentene husker å bruke Si ifra-systemet om man opplever noe
ubehagelig!
I mars deltok Olea og Anne E. Berg, medlem i LMPU, på en konferanse i Dublin som handlet
om universell utforming og inkludering i høyere utdanning. Konferansen tok for seg ulike
perspektiver innen universell utforming og tilrettelegging. Blant annet ble ulike digitale
løsninger presentert og diskutert. Man så også på ulike måter å utforme rom på campus for
ulike behov, men som samtidig er inkluderende og kan brukes av alle. Psykisk helse og
lærestedenes ansvar for dette ble også tatt opp. Utvalget hadde godt utbytte av konferansen,
med tanke på revideringen av det politiske dokumentet for mangfold og likestilling. Det var
også en nødvendig kompetanseheving for STA innenfor temaet universell utforming og
tilrettelegging!
Arbeidsgruppen for utviklingen av ny Campusuviklingsplan for UiA startet opp med møter i
mars, og her sitter Pernille og Andreas Turnes (Grimstad-student) som representanter for
studentene. Dette er et viktig arbeid for STA: hvordan skal man videreutvikle campus for å
imøtekomme fremtidens studenter og
behov? I denne gruppen har det blant annet
blitt diskutert undervisningsrom for variert
undervisning, døgnåpent bibliotek og
lokaler for studentengasjement – så det blir
spennende å se hva som blir tatt med i
planen!

Les mer:
Om kurs om seksuell trakassering i akademia: uia.no/seksuell-trakassering-i-akademia
Om SFU studentnettverk: stastudent.no/etablerer-studentnettverk
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April
April startet med et brak, med NSO sitt
landsmøte i Tønsberg. STA sendte 9 delegater
fra UiA, og over fire dager ble det diskutert
studentpolitikk i en svett konferansesal.
Pernille var delegasjonsleder for
Agderdelegasjonen, og det ble avholdt
formøter gjennom hele mars. I løpet av
landsmøtet var et flertall av delegatene våre på
talerstolen, og det kom også inn
endringsforslag fra delegasjonen! Det var også
godt å se at landsmøtet ga mersmak for
studentpolitikk, ettersom flere av delegatene
endte opp med å stille til Studentparlamentet
for neste periode – og alle ble valgt!
Benedicte har jobbet en del med studentboligene som skal komme på Lund torv, som STA og
SiA mener skal være tilknyttet en torvløsning. Med dette ønsker vi å skape en studentby hvor
studenter både vil bo og oppholde seg. Lund torv er et viktig knutepunkt i byen, og STA
mener derfor at studentboliger med torvløsning vil være viktig for å gjøre studentene synlige i
bybildet og i aksen mellom sentrum og UiA. Det har det siste året vært samarbeidet godt
mellom UiA, STA, VT og SiA om
studentboligene på Lund Torv.
Sammen har vi vært i flere samtaler
med kommunen for å holde oss
oppdatert på hvordan saken ligger an,
og det har blitt drevet mye
lobbyvirksomhet. Høringen om
områderegulering på Lund Torv ble
sendt inn 12. april, og vi venter
fremdeles i spenning på endelig
vedtak!
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Som medlem av SAIH ble STA invitert til å sende en delegat og en observatør til SAIHs
årsmøte i Oslo, og Olea og Mohammad reiste fra STA. Her diskuterte man neste års politiske
kampanje, resolusjoner og vedtekter. Det årlige valget
ble avholdt, med blant annet valg av nytt
arbeidsutvalg! På årsmøtet var det også en
representant fra de ansatte fra UiA, ettersom
universitetet nylig har blitt medlem av SAIH. Selve
årsmøtet bestod av gode og konstruktive diskusjoner,
som ga tydelige signaler om hva medlemmene ønsket
at SAIH skulle være det kommende året.
Med ny rektor kommer også nye viserektorer – og
denne gangen har det blitt vedtatt i Universitetsstyret
at man ønsker å gå fra to til tre viserektorer den kommende perioden. I april startet
intervjuprosessene rundt ansettelsen, og her sitter Kristian Bakken som representant for
studentene. STA gleder seg til å se hvem de nye viserektorene blir, og til å samarbeide med
disse i årene som kommer!
Store deler av april gikk med på å promotere valg til
Studentparlamentet og RSU. I starten av april ble det
jobbet mye med å få inn kandidater til
Studentparlamentet, og selve stemmeperioden til
studentparlamentsvalget ble avholdt mot slutten av
april. Valgoppslutningen ble dessverre ikke så høy
som man skulle ønske, men STA-styret er fornøyde
med at såpass mange studenter stilte, og tar med seg
erfaringene fra årets valg videre.
Det bør også nevnes at arbeidet med en ny kandidatundersøkelse har startet, og Benedicte
holder i dette fra STA. Undersøkelsen skal kartlegge studentenes oppfatning av UiA og
mulighetene for jobb i etterkant av studiene. Forrige gang undersøkelsen ble gjennomført var i
2016, den kan dere lese mer om i lenken under.
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Mot slutten av april reiste Andreas
Gravdahl og Jacob Haugmoen Handegard
til Canada, sammen med rektor Frank
Reichert og ledelsen på UiA. Målet for
turen var å hente inspirasjon til
etableringen av Senter for læring og
undervisning (SLU) på UiA.
Delegasjonen besøkte tre av campusene til
University of Toronto med tre tilhørende
sentre for læring og undervisning. Sentrene omfatter alt fra skriveverksted-senter med active
learning classrooms, praksis-senter og et senter for undervisningsstøtte og innovasjon.
Andreas deltar også på ansettelsen av direktør for senteret på UiA, og sørger derved at
studentenes interesser er representert. Senteret som etableres ved UiA blir viktig for både
studenter og ansatte, og STA ser frem til lanseringen av SLU!

Les mer:
Om kandidatundersøkelsen: uia.no/kandidatene-far-relevant-jobb

Mai
Ettersom Sunniva ble valgt som ny rektor på UiA, var det behov for å ansette en ny dekan på
fakultet for Humaniora og pedagogikk. Denne prosessen ble startet i mai, og Benedicte er
med for å representere studentenes interesser. HUMPED er kjent for å ha godt fokus på
studentinvolvering med Sunniva i spissen, så dette er noe STA legger vekt på hos
kandidatene, og som vi håper en ny dekan
opprettholder og utvikler videre!
Valget til Studentparlamentet ble avsluttet
3. mai, og offentliggjort mandag 6 mai. Det
ble avholdt en feiring for gammelt og nytt
studentparlament i Lilletunstova når valget
ble offentliggjort, med hilsninger fra
Benedicte og fra påtroppende rektor. Til
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tross for at valget til Studentparlamentet var over i starten av mai, suste fremdeles RSU-valget
videre. Styret promoterte valget gjennom sosiale medier, med egne insta-dager og artikler om
de ulike vervene, samtidig som styret, valgkomiteen og andre studentrepresentanter stod på
stand. Valgforsamlingen blir avholdt etter at årsberetningen blir ført i pennen, men styret
gleder seg over at det er kamp om flere av vervene, og gleder seg til å se resultatene av årets
RSU-valg.

Juni
Dersom Studentparlamentet vedtar samarbeidsavtalen mellom STA og VT, foreligger det en
formell avtale om å regulere arbeidet mellom disse to organisasjonene. Signeringen fra STA
og VT vil formelt bli gjennomført i juni. Uavhengig av hva som skjer på mai-møtet i
Studentparlamentet, er det et viktig samarbeid som har blitt startet, og som vil bli
videreutviklet i årene som kommer.
I hele perioden har Irene og Benedicte representert STA og studentene i arbeidet med en
rapport om ROS-arbeid på UiA. ROS står for risiko- og sårbarhetsanalyse, og handler om
gjennomgang av ulike scenario, forebygging, tiltak og konsekvensanalyse. STA har deltatt i
dette arbeidet siden april 2018, og det vil fortsette høsten 2019 og muligens våren 2020.

Organisasjonen STA
I løpet av året som har gått har det vært viktig å følge opp de endringsprosessene som ble
startet i fjor. For første gang hadde vi i år begge valgene samtidig, og selv om vi ikke fikk så
høy valgoppslutning som vi skulle ønske, har vi mange erfaringer å ta med oss til neste gang.
Stemmeperioden til Studentparlamentet har også brukt å være to uker, ikke én, slik vi hadde i
år. Erfaringene med valgperioden fra 2019 skal evalueres og tas med videre. Vi har alltid en
jobb å gjøre med å sørge for at studentdemokratiet opprettholdes, og dette blir ikke mindre
viktig det kommende året.
Vi har også hatt egen kommunikasjonsansvarlig i et år. Dette har vært en enorm ressurs for
STA, og har vært et løft for organisasjonens arbeid med å kommunisere ut til studentene om
hvem vi er. Samtidig ser vi på det som nødvendig å øke denne stillingen. Dette er noe STA-
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styret ønsker å arbeide med å øke det kommende året, og det kommer et forslag til
studentparlamentet om et intensjonsvedtak vedrørende dette i mai.
I mai vil det også foreslås et fraværssystem for Studentparlamentet, som er tiltenkt å tre i kraft
ved første møte i høsten. I år har hele to møter blitt avlyst på grunn av for mye fravær, og det
har av flere blitt etterspurt et system som kan imøtekomme dette. Et første skritt på veien kom
når det i mars ble vedtatt at medlemmene i Studentparlamentet har møteplikt.

Styrets avsluttende ord
I løpet av perioden blir man godt kjent med hverandre som sitter i STA-styret, man deler både
gleder og sorger i løpet av året. En periode i styret går fort, men vi ser tilbake på et år hvor vi
har hatt det gøy både faglig og sosialt,
samtidig som vi har utfordret
hverandre. Dette har gitt STA et styre
som har vært i konstant utvikling, og
som går av med hevet hode.
Styret ønsker å takke våre
samarbeidspartnere i året som har
gått. Uten et godt samarbeid med våre
medstudenter. UiA og vertskapsbyene
ville ikke året vært det samme. Vi setter pris på de engasjerende menneskene vi har møtt, og
som vi sammen med har fått utviklet STA og bedret studentenes rettigheter. Vi er heldige som
går på et universitet som fokuserer på å inkludere studentene, både vi som er engasjerte
gjennom STA, men også de enkelt-studentene som kommer med sine innspill i løpet av året.

Med dette sier vi takk for tilliten i året som har gått, og ønsker neste styre lykke til på ferden.
Les styrets avsluttende ord i unikum her.

24

Gjennomgang av handlingsplan 2018/2019
Utdanningskvalitet
Punkt
1) STA skal arbeide for flere
forelesningssaler, grupperom,
leseplasser og andre fellesarealer
for studentene på UiA, samt en
bedre bruk av allerede
eksisterende arealer.
2) Arbeidet med MazeMap og
bookingsystem følges opp og
videreutvikles for studenter.

Kommentarer fra STA-styret
STA-styret har jobbet todelt med dette punktet:
1. Dette punktet er et kontinuerlig arbeid- og utfordring som STA bidrar til å løse
etter best mulig evne. STA-styret har vært i kontakt med drift UiA der det har blitt
forespurt fra studenter om egne bachelor- og mastergrads lesesaler, og for å
henvise til aktuelle rom som kan benyttes til de overnevnte lokasjonene. STA har
vært viktig del av prosesser som eksempelvis 'felles førstelinjetjeneste' der det
nettopp skal bygges flere forelesningssaler, grupperom, leseplasser og andre
fellesarealer for studentene på UiA.
Punktet anses som oppnådd
2. Det har blitt godkjent en løsning for mazemap og bookingsystem av
arbeidsgruppen. Systemet innebærer bevegelsessensorer som skal vise hvilke rom
som er i bruk og hvilke rom som er ledige. Nå venter vi på at arbeidet skal starte
opp – forhåpentligvis er det klart innen studiestart 2019!

STA arbeider for at det innføres en faglig
mentorordning for studenter.

Punktet anses som oppnådd
Resultatet viser at det finnes mange ulike modeller for en mentorordning for UiAs
studenter. Andre institusjoner har velfungerende mentorskap som UiA kan hente
inspirasjon fra; men STA presiserer at prosessen mot en helhetlig ordning bør starte i små
prosesser hos hvert enkelt fakultet slik at man ser de virkelige effektene av ulike

mentorskap. STA har gjennom perioden jobbet for å kartlegge ulike praksiser på UiA, der
vi anser MatRIC og FYSE som gode eksempler for mentorskap. I tillegg har
vi forespurt tillitsvalgte på tillitsvalgtsamlinger om hvordan de ønsker en mentorordning
ved UiA. Det finnes også mange vellykkede mentorskap på andre nasjonale- og
internasjonale institusjoner som kan bidra til utformingen av en fremtidig mentorordning
ved UiA.
Punktet anses som oppnådd.
STA skal sørge for at det utarbeides
interne retningslinjer for begrunnelser og
sensorveiledninger.

Det er fremdeles et høyt antall forsinket sensur på UiA (per 2018). Det jobbes effektivt
med denne utfordringen fra både Eksamenskontoret og Studieavdelingen ved UiA, blant
annet med et nytt rapporteringssystem; Tableau. STA finner at det allerede eksisterer
retningslinjer for sensorveiledning, men har jobbet denne perioden for å etablere
automatisk begrunnelse, slik at studenten får en begrunnelse tilknyttet levert skriftlig
eksamen. Det blir i tillegg aktuelt å jobbe for å etablere et bot-system for forsinket sensur
ved UiA for neste periode, etter å ha kartlagt praksiser ved andre høyere
utdanningsinstitusjoner.
Punktet anses som delvis oppnådd.

STA skal se på muligheten for å styrke
samarbeidet mellom UiA og de
videregående skolene i Agder.

STA har gjennom perioden vært i kontakt med en rekke aktører på UiA som har dialog
med de videregående skolene i regionen. Samarbeidet mellom UiA og de videregående
skolene er allerede eksisterende, men STA mener det det bør struktureres i større grad, og
forbedre/‘oppmykne’ overgangen for elever fra videregående skoler til UiA. STA har vært
i kontakt med elevene selv gjennom kontakt med Elevorganisasjonen og fått innspill til
hvilke utfordringer man ser for overgangen, samt kontakt med Studieavdelingen og
Kommunikasjonsavdelingen for å kartlegge hvilke aktører som samarbeider med de
videregående skolene, hvilke utfordringer som foreligger og hva som kan videreutvikles.

Punktet anses som oppnådd.

Læringsmiljø
Punkt
Arbeide for en nasjonal læringsmiljølov
for studenter.

Arbeide for en lokal forskrift på UiA om
læringsmiljø for studenter.

STA skal utarbeide et forslag til konkret
tiltaksplan mot mobbing og trakassering
som vedtas av universitetet

Kommentarer fra STA-styret
STA har vært i kontakt med NSO angående dette og fikk litt informasjon som også var til
nytte for arbeidet om en lokal forskrift. STA deltok på nasjonalt innspillsmøte i Bergen for
revidering i UH-loven og kom med innspill til hva en ny lov bør inneholde spesielt med
tanke på læringsmiljø.
Punktet anses som oppnådd.
LMPU begynte på dette arbeidet og var i dialog med både Studentombud og LMU
angående denne saken. Per i dag konkluderes det med at dette ikke er hensiktsmessig da
det er uklart på hvilke områder UiA skal forbedre seg på når det kommer til læringsmiljø
som da er mulig å formulere i en lovmessig forskrift. LMU og studieavdelingen tok til seg
innspillet og kom med et motforslag om å tydeliggjøre hvilke rettigheter man har som
student på en samlet side på UiAs nettsider. Dette mener utvalget vil gjøre det enklere å
avdekke mangler som kan reguleres på lokalt nivå. Den nye reviderte UH-loven vil også
kunne gjøre det tydeligere hvilke områder som bør reguleres strengere og ikke lokalt.
Punktet anses som delvis oppnådd
LMPU har jobbet med dette punktet. Det er blitt hentet inn innspill fra en bred gruppe
studenter. Innspill ble hentet inn fra tillitsvalgte på de 7 tillitsvalgtsamlingene, blant
studentaktiviteter og linjeforeninger på fellesrådsmøtene, samt studenter som har kommet

med generelle tilbakemeldinger som har passet inn i en slik plan. Utkastet som ble
utarbeidet på bakgrunn av innspill ble så tatt opp til STA-styret og Studentparlamentet for
innspill. Deretter sendt på høring til UiA hvor utvalget har fått mange høringssvar fra
ulike aktører på UiA. Ingrid Lunds rapport om mobbing i høyere utdanning ble også lagt
til grunn. Utvalget har sett på høringssvarene og ser det nå som hensiktsmessig å gjøre om
tiltaksplanen til et arbeidsdokument/rapport som tydeliggjør og forklarer behovene og
tiltakene nærmere enn hva tiltaksplanen gjør. Dette vil LMPU gjøre før de går av i slutten
av juni og sende det over til styret. Dette vil da bli et dokument som er forankret i
studentmassen og som STA kan bruke som utgangspunkt i de mange møter de er i hvor
temaet kan dukke opp. Det er dermed ber dags dato ikke gjort noe vedtak fra universitetets
side, men vi har mottatt innspill og deretter gjort en vurdering. Det er mulig man ser
behovet for en tiltaksplan ved en senere anledning, og da kan dokumentet/rapporten
LMPU har utarbeidet være et grunnlag for denne.

STA skal arbeide for en lokal
læringsmiljøundersøkelse.

Punktet anses som delvis oppnådd.
Dette punktet er blitt løftet fra STA sin side i ulike forum. Både i LMU og utarbeidelsen
av regionplan Agder 2030, samt i møter hvor tematikken er blitt tatt opp. Per i dag ser det
ikke ut til at dette er noe som ønskes fra universitetets side da det gjøres andre
undersøkelser slik som SHoT, Studiebarometeret, Studentombudets rapport,
studiestartundersøkelse, og emne- og studieevalueringer. I LMU ble det diskutert at det
bør gjøres en sammenligning av tall av de ulike undersøkelsene og at dette kan gi en god
oversikt. Dette kan være en god løsning men da er det viktig at noen fra UiA kan gjøre
jobben. Når denne jobben gjøres kan det være enklere å se om en egen undersøkelse kun
for læringsmiljø for UiA er nødvendig og ev. hvilke områder man ikke har gode nok data
på i dag.
Punktet anses som oppnådd

STA skal arbeide for en mer effektiv
modell knyttet til tillitsvalgtkurs og
tillitsvalgtsamlinger i samarbeid med
fakultetene og Avdeling for
lærerutdanning.

Arbeide for å utforme retningslinjer til
forelesere for å organisere
kollokviegrupper i alle emner der det er
hensiktsmessig

Dette er et punkt som er oppnådd da vi fra høst 2019 vil operere med et mer automatisert
system for opplæring og samlinger for tillitsvalgte, hvor STA ikke trenger å starte nye
prosesser hvert år. Opplæring av tillitsvalgte vil gjøres av STA i en samlet sessjon, én i
Kristiansand og én Grimstad, hvor vi samarbeider om dette med Studieavdelingen. Vi går
fra 14 møter med de tillitsvalgte og fakultetene, til 2. Når det gjelder tillitsvalgsamlinger
er dette løftet til fakultetsnivå for at de skal ha mer nytte av de tillitsvalgte, enn de har i
dag. STA ønsker fremdeles å delta i samlingene, men det skal være fakultetene og ikke
STA som inviterer inn til møter på fakultetsnivå. Veien videre er å se på goder for de
tillitsvalgte samt gjennomføring av emneevaluering.
Punktet anses som oppnådd
STA har forsøkt å utarbeide retningslinjer for at for at forelesere skal kunne organisere
kollokviegrupper i alle emner der det er hensiktsmessig, men har ikke lykkes i å
implementere- eller fått forelesere til å gjennomføre slike retningslinjer under perioden.
Dette skyldes til dels på grunn av av at Fag- og forskningspolitisk utvalg har prioritert
mentorordning, forsinket sensur/automatisk begrunnelse og samarbeidet mellom
videregående skoler i UiA. Punktet bør arbeides med til neste periode.
Punktet anses som delvis oppnådd.

Likestilling og mangfold
Punkt
STA skal arbeide for kjønnsnøytrale
toaletter.

Kommentarer fra STA-styret
Ønsket om kjønnsnøytrale toaletter er blitt spilt inn i alle prosjektgruppene på UiA som
STA har vært delaktige i, blant annet når nye toppetasjer skal bygges og når ny
campusutviklingsplan skal utarbeides.
Styret anser punktet som oppnådd.

STA skal utarbeide en
inkluderingskampanje med spesielt fokus
på LHBTI+ i akademia.

STA skal arbeide spesielt for at
mennesker med ulike funksjonsevne får
tilretteleggingen på campus de har krav
på.

STA tok kontakt og holdt et møte med Skeive Studenter UiA/Fri Sør, dette var ikke noe
som var ønskelig fra deres side da de ikke følte denne gruppen var ekskludert, men at
synlighet heller var viktig. Dette har blitt gjort ved at STA har promotert og deltatt på
Mangfoldsmarkeringer, Verdensdagen for psykisk helse (Vær raus og seksuell identitet og
religion som tema), samt deltok med egen parole i Pride-paraden i Kristiansand hvor UiAledelsen var med og bar parolen. Det kan også opplyses om at SAIHs kampanje neste år
vil ta for seg denne tematikken på både nasjonalt og internasjonalt nivå.
Punktet anses som oppnådd
STA har hatt fokus på dette og har vært i møte med tidligere leder av Norges
Handikapforbund for Ungdom (NHFU). Her har vi fått nyttige innspill. Sak om
midlertidige funksjonsvariasjoner er også løftet frem ved blant annet en artikkel i Unikum.
STA har hatt dialog med Tilretteleggingskontoret. Samt så er dette perspektivet løftet ved
campusutviklings-møter. STAs dokument om mangfold og likestilling har også gitt større
fokus på tilrettelegging noe som vi fikk innspill på fra tidligere leder av NHFU.
Punktet anses som oppnådd.

Bærekraft og miljø
STA skal arbeide for at bærekraftsmålene
tas med i universitetets plan for 2019.

Dette har blitt jobbet med i bærekraftsutvalget, og blitt tatt opp i rektormøter. I den
endelige planen for 2019 er bærekraftsmålene med.

STA skal arbeide for flere miljøstasjoner
i alle bygg på universitetet.

Punktet anses som oppnådd.
Styret og bærekraftsutvalget har hatt kontakt med driftsavdelingen, og vært i møter med
ulike aktører på UiA som jobber med dette. På siste møte fikk vi informasjon om at

arbeidet med å forbedre miljøstasjonene på campus er i gang, og forhåpentligvis klart til
studiestart 2019.
Punktet anses som oppnådd
STA skal, sammen med UiA, arbeide for STA har i møte med andre studentdemokratier hatt dialog om hva man kan gjøre for at
flere samarbeidsmuligheter med andre
sektoren skal bli mer bærekraftig. Det har vært tema på ulike arrangement vi har deltatt
norske og/eller internasjonale
på, og på ledersamlinger i NSO. Det har blant annet blitt diskutert at man trenger et eget
utdanningsinstitusjoner og
internasjonalt studentorgan som kan tale studenters stemme. Dette er et kontinerulig
organisasjoner, når det kommer til å gjøre arbeid, som selvsagt må tas med videre.
utdanningssektoren mer miljøbevisst og
bærekraftig.
Punktet anses som oppnådd.
Internasjonalisering
Punkt
Det skal etableres et godt samarbeid som
sørger for at internasjonale og norske
studenter deltar i samme faddergrupper.

Det skal etableres faste møteplasser og et
godt samarbeid med ESN Agder.

Tillitsvalgtkurs skal også tilbys
internasjonale studenter.

Kommentarer fra STA-styret
Det er etablert et samarbeid hvor Studiestartteamet, ESN og Fadderstyret jobber sammen om
studiestart 2019. Nestleder i STA er også tiltenkt å delta i studiestartteamet det kommende
året, sammen med læringsmiljøpolitisk ansvarlig.
Punktet anses som oppnådd.
ESN og STA har det siste året hatt godt samarbeid, med jevnlige samarbeidsmøter. På
møtene har det blitt diskutert mulige felles prosjekter og mål å samarbeide om. Det oppleves
at møtene har vært positive, og det er enighet om at man skal fortsette. Det er også planlagt
møter med ESN i forbindelse med overlapp.
STA-styret anser punktet som oppnådd.
Dette tilbys og er dermed oppnådd. Det er en større diskusjon om hvordan man skal kunne
inkludere internasjonale studenter på lik linje med norske når det kommer til medvirkning og

det å ta del i universitetsdemokratiet. Det kan også nevnes at tillitsvalgthåndboken dette året
ble speilet på engelsk, og ikke bare oppsummert på engelsk.

STA skal sammen med Studieavdelingen
arbeide for at det legges til rette for
aktiviteter for internasjonale studenter i
studentmiljøet.

STAs nettside skal også være tilgjengelig
på engelsk.

STA skal arbeide for at UNIBY-appen
også kan leses på engelsk.

Punktet anses som oppnådd
Man har forsøkt å få til et arrangement på den internasjonale studentdagen, men det var
vanskelig å få til av økonomiske årsaker, samt at de ulike aktørene vi inviterte inn ikke
ønsket å gjennomføre en slik dag. Det har også vært forsøkt å jobbe med å opprette et
lokallag av International Students Union (ISU), men dette har det heller ikke vært stor
interesse for. Det har vært fokusert på at studentaktiviteter og linjeforeninger har informasjon
på engelsk, og har arrangementer som er åpne for et større mangfold.
Punktet anses som delvis oppnådd
STA har lansert ny nettside, ettersom den forrige krasjet og hadde mange utfordringer. På
bakgrunn av dette har det ikke vært mulig å prioritere ressurser til å speile siden, men det er
lagt inn en knapp for å få informasjon på engelsk om hva STA og studentparlamentet er,
samt hvordan man stiller til valg. Vi har hatt en diskusjon på hva som er viktigst å ha av
informasjon i første omgang og sørget for at dette kommer på engelsk. Man bør se på i
fremover hvilken annen informasjon som bør være på engelsk.
Punktet anses som delvis oppnådd
Styret har hatt møte med de på UiA som er ansvarlig for appen, og fått beskjed om at appen
også skal være på engelsk.
Punktet anses som oppnådd

Studentvelferd
Punkt
STA skal aktivt følge opp arbeid med
universitetsbystrategi for Grimstad
kommune.

STA skal bidra til at Samskipnaden i
Agder får bygge studentboliger på Lund
torv.

STA skal arbeide for bysykkelordning i
universitetsbyene.

Kommentarer fra STA-styret
Prosessen rundt Universitetsbystrategi er ikke igangsatt i Grimstad på samme måte som i
Kristiansand. UiA og Grimstad kommune har hatt en workshop sammen, hvor STA har
deltatt, og resultatene ble presentert for formannskapet i Grimstad av studentene som tok
emnet ORG 503. STA har spilt inn at vi ønsker at også Sørlandets fagskole, samt
Velferdstinget, inviteres inn i arbeidsgruppen når denne opprettes. Vi har god kontakt med
Eli Skaranger fra UiA og Bodil Slettebø i Grimstad, som holder oss oppdatert på prosessen.
Vi regner med at arbeidet i Grimstad starter opp når tiltaksplanen er landet i Kristiansand
bystyre høsten 2019. STA har gjennom samarbeidsmøter med de to vertsbyene, Kristiansand
og Grimstad, spilt inn viktigheten av forutsigbare arenaer å ytre seg på, for å ha en naturlig
plass i kommunen, til tross for at universitetsbystrategien ikke er påbegynt enda.
Punktet anses som oppnådd
Dette punktet håper vi snart er oppfylt. STA har det siste året vært på møter med
Kristiansand kommune, åpne kommunemøter, svart på høringer, samt vært i samarbeidsmøte
med UiA og SiA for å sikre og lobbe for at studentboliger på Lund Torv, med tilhørende
torvløsning realiseres. Presset vil måtte holdes oppe frem til at det endelige vedtaket gjøres
og gravingen starter.
Punktet anses som delvis oppnådd
Dette er et punkt vi har arbeidet for gjennom Studentrådet i Kristiansand og poengtert overfor
kommunen at institusjonene i Kristiansand ønsker. Enn så lenge følger vi opp Kristiansand
kommune i det de sier at de planlegger å kjøpe inn et parti bysykler. Det vil også bli fremmet
i Studentrådets årlige møte med Formannskapet i Kristiansand.
Punktet anses som delvis oppnådd

STA skal arbeide for at det etableres et
legesenter på begge campus.

STA sitter i arbeidgruppa for hva slags innhold dette legesenteret, eller velferdssenteret som
det nå heter, skal inneholde i Kristiansand. Etter et lite opphold pga. Usikkerhet hvordan
legesenter som skulle til UiA, er arbeidet nå påbegynt. STA er også i møter sammen med SiA
og UiA for å diskutere kostnader og fordeling av disse. I Grimstad presses det på for at et
legesenter skal opprettes, enn så lenge håper vi på at det kanskje vil få plass i det nye I4Helse
i Grimstad. Det er positive signaler om at det skal på plass i Grimstad også.
Punktet anses som delvis oppnådd

Organisasjon

STA
Punkt
STA skal gjennomføre en
synlighetskampanje for organisasjonen.

Kommentarer fra STA-styret
Dette er et punkt som har vært fokusert mye på det siste året. Styret besuttet at man ikke
ønsket en egen kampanje, men at man skal anse kommunikasjonsarbeidet som har blitt gjort
jevnt over året som en måte å synliggjøre organisasjonen. De mest konkrete eksemplene er
publiseringene på nettsiden og ny nettside bygget fra bunnen av. Alle i styret har bidratt til
dette, samt representanter i studentparlamentet og de politiske utvalgene. Det har i tillegg
blitt laget fire filmer for å promotere organisasjonen i forbindelse med studentvalget og andre
kampanjer. Det er også blitt trykket nytt kampanjemateriell i forbindelse med studentvalget,
som blant annet har blitt hengt opp på toalettene på begge campus. Styret oppfatter at det er
blitt gjort alt man har kunnet i løpet av det siste året for å synliggjøre eget arbeid, og der det
eventuelt har stoppet opp kommer dette ofte av UiAs strenge retningslinjer for opphengig av
plakater etc.
Punktet anses som oppnådd

STA skal aktivt fremme studentenes sak i
media og delta på arrangementer, kurs og
konferanser hvor det er viktig at
studentstemmen blir representert.
STA skal arbeide for at studentpolitikk er
i fokus når partiprogrammene til
lokalvalget 2019 utvikles.

Se årsberetning for STAs arbeid på dette punktet.
Punktet anses som oppnådd
Dette punktet er oppfylt da STA sendte inn studentenes partiprogram til alle partiene både i
Kristiansand og Grimstad. Neste steg vil være å diskutere partienes prioritering og budskap
til studenter før valget starter.
Punktet anses som oppnådd

UiA
Punkt
STA skal arbeide for at det blir valgt
rektor på UiA.

Kommentarer fra STA-styret
STA arbeidet for at rektoren ved UiA fremdeles skulle bli valgt, noe vi fikk gjennom for med
den minste margin i UiA-styret. I august 2019 vil Sunniva Whittaker tiltre som rektor, etter å
ha blitt valgt av studenter og ansatte. STA samarbeidet med UiA-ansattes tillitsvalgte for å
promotere rektorvalget.
Punktet anses som oppnådd
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Økonomisk overskudd STA
Bakgrunn for saken
Saken tas opp til Studentparlamentet (SP) da STA-styret ser det som hensiktsmessig å minke
det økonomiske overskuddet i organisasjonen. STA-styret presenterer med dette et forslag til
SP, til hvordan styret ser det økonomiske overskuddet kan fordeles.

Argumentasjon
STA mottar rammetilskudd fra Universitetet i Agder (UiA). På et møte med UiA, da avtalen
ble inngått, ble blant annet overskudd i STA diskutert. Det er helt vanlig at organisasjoner har
noe overskudd på bok, dette anbefales også fra UiA når det gjelder STA. Dog fikk man og
beskjed om at for store overskudd bør unngås, da dette kan få innvirkning på STAs søknad
om midler fra UiA, for eksempel ved å at man mottar mindre midler enn søkt om.

Dagens overskudd lyder på 160 356 kr. Dette er et resultat av mange år med overskudd i
organisasjonen, som går tilbake til opprettelsen av STA slik vi kjenner organisasjonen i dag.
Det har også fått lov å bygge seg opp da man tidligere ikke har vært like streng med å bruke
opp pengene som er tildelt. Dette kan ikke forstås som at vi i dag sløser penger da vi ønsker å
være en aktiv organisasjon, og en naturlig del av dette er å bruke opp pengene som er
budsjettert med. Det er uklart akkurat hvilke poster i tidligere budsjett som har bidratt til det
økonomiske overskuddet, men det er naturlig å tenke at noe er fra tidligere tilskudd fra det
studentsosiale fondet i Studentsamskipnaden i Agder (SiA), i tillegg til at en del av midlene
stammer fra før 1994, da STA var organisert i studentråd. Da STA ble samlet til dagens
organisasjon i 1994, ble midlene til studentrådene overført til STAs konto som vi i dag drifter.
STA-styret har diskutert hvordan overskuddet på en fornuftig måte kan minskes, og har sett
på nåværende behov og fremtidige hendelser som skal skje. Ut ifra dette legger vi derfor frem
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et forslag til SP, som SP står fritt til å endre på. Vi ber likevel SP vurdere forslag som er
forutsigbare og langsiktige for organisasjonen.

Følgende forslag foreligger fra STA-styret:
Etter vedtak gjort på SP-møtet 20.mars 2019, er kroner 28 956 overført tilbake til SiAs
studentsosiale fond. Ytterligere 50 000 kr foreslås tilbakebetalt da det er nærliggende å tro at
en del av overskuddet stammer fra det studentsosiale fondet i SiA.
30 000 kr foreslås brukt på en ny Mac. STA-styret foreslår å investere i en ny Mac da dagens
Mac er for gammel og ute av drift. Styret ser på det som positivt å investere i en stasjonær
Mac som er knyttet til kontorplassen på STA-bygget, og man med dette ikke krever at en
kommunikasjonsansvarlig skal ha en egen Mac hvor Adobe kan brukes. STA er opptatt av
synlighet og for å gjennomføre de kravene dette medfører på best måte, er dette en investering
vi er positive til. I de foreslåtte midlene ligger også investering i programvarer som trengs for
at en kommunikasjonsansvarlig kan arbeide med grafisk arbeid for promotering.
20 000 kr foreslås brukt til investering av nytt valgmateriell. For at studentvalget skal
gjennomføres på en mer profesjonell og synlig måte ønsker STA-styret at valgmateriellet
burde være i samme farger og design, uavhengig om det er SP-valg eller valg til Råd, styrer
og utvalg. Under årets studentvalg fikk vi hjelp fra UiAs kommunikasjonsavdeling til dette
med tanke på flyers og plakater. Hva STA-styret ser et behov for er at man også bestiller rollups og bannere som i større grad er matchende med dette utgangspunktet. STA har ulike rollups og bannere som ligger på lager, men disse har ulike farger og design. Det er et ønske at
man tar en grundig gjennomgang og bestiller materiell som kan brukes år etter år, og som er i
samme utforming slik at studentvalget får et helhetlig uttrykk.
3000 kr foreslås til oppgradering på kontoret. Det er et ønske fra STA-styret at det settes av en
pott som kan brukes til å oppgradere kontorlokalet. STA er 25 år i august og i den anledning
ønskes det å kjøpe inn nye bilder, speil og annet som kan gjøre kontorlokalet hyggelig å være
på.
5000 kr foreslås til å feire STA sin 25årsdag. STA feirer bursdag i august, og i den
forbindelse ønsker styret å markere dette etter studiestart.
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30 000 kr foreslås til buffer drift. Det er fornuftig at STA har en driftsbuffer, til uforutsette
hendelser. Med dagens forslag foreslås denne rensket, og derfor foreslås det også inn en viss
sum her.
22 356 foreslås til buffer lønn. Det er fornuftig at STA, på lik linje som drift, har en
lønnsbuffer.
Endelig forslag lyder som følger:
Tilbakeføring,

50 000 kr

studentsosiale fondet
Mac

30 000 kr

Valgmateriell

20 000 kr

Oppgradere kontoret

3000 kr

Feire STA 25 år

5000 kr

Buffer drift

30 000 kr

Buffer lønn

22 365 kr

Sum

160 365 kr

Økonomiske konsekvenser
Ved å minske overskuddet vil dette være positivt for STAs økonomiske situasjon overfor UiA,
da de ikke kan bruke overskuddet som et argument til å gi oss mindre rammetilskudd. Det vil
være en positiv økonomisk konsekvens for STA om overskuddet går til formål som er til det
beste for organisasjonen og menneskene som arbeider i den. Ved at midler settes av til
buffere, vil det gi organisasjonen en økonomisk trygghet til uforutsette hendelser.
Innstilling fra styret
STA-styret innstiller positivt på fordelingen av det økomiske overskuddet i organisasjonen.

Vedtak
Studentparlamentet vedtar fordelingen av det økonomiske overskuddet i STA, med de
endringer som måtte forekomme på møtet.
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English Summary
The board in the Student Organization of Agder is suggesting how we can reduce the
financial profit in the organization. It is unfortunate if the organization has too much profit, as
it can weaken the financial situation towards the University of Agder.
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Intensjonsvedtak, stillingen til kommunikasjonsansvarlig
Bakgrunn for saken
For styreperioden 2018/2019 ble det opprettet en ny stilling i styret,
kommunikasjonsansvarlig. Den gang ble det bestemt at stillingen skulle være på 20 %. Dette
ble gjort fordi organisasjonen så behov for å ansette en egen person som er ansvarlig for å
synliggjøre STA overfor studentmassen. Nå har Emilie Hesselberg besittet stillingen som
kommunikasjonsansvarlig i snart ett år, og i løpet av det året har hun erfart at 20 % ikke er en
tilstrekkelig stillingsprosent for å utføre det kommunikasjonsarbeidet som er forventet, og
nødvendig for en organisasjon som STA. Saken løftes nå opp i SP for at SP skal ta stilling til
om de ønsker å vedta et intensjonsvedtak som fører til at dette vil være en prioritering i
budsjettprosessen.
Argumentasjon
1) Økonomiske hensyn
Rent formelt står det i kommunikasjonsansvarligs arbeidskontrakt at stillingen er på 7,5 timer
i uken, altså 30 timer i måneden. Emilie Hesselberg har levert timelister for hver av de
månedene hun har besittet stillingen, og de viser at hun i gjennomsnitt arbeider 65 timer i
måneden. Dette er altså en overtid på over 100%. I en organisasjon som STA er det forventet
at man jobber ubetalt overtid, likevel mener STA-styret at antall timer overtid viser et behov
for å utvide stillingen.
2) Tidsmessige hensyn
STA-styret ellers består forøvrig av 2 100 %-stillinger, og 2 50 %-stillinger. Når det kommer
til det arbeidet det er å være en del av et styre, forventes det at alle bidrar på lik linje,
uavhengig av stillingsprosent. Det vil si at den som innehar en 20 % stilling også må stille
forberedt, og møte på alle styremøter, fellesarrangementer og møter i Studentparlamentet.
Denne møteaktiviteten alene er nok til å fylle en 20 % stilling, og tar bort mye av tiden som
kommunikasjonsansvarlig må bruke på det som står i stillingsbeskrivelsen.

3) Kommunikasjonsmessige hensyn
Studentorganisasjonen i Agder er en stor organisasjon med over 13.000 medlemmer, fordelt
på to campuser. Å nå ut til denne målgruppen er en kompleks oppgave.
Kommunikasjonsarbeid tar tid dersom det skal være av en viss kvalitet. Særlig er grafisk
arbeid og filmproduksjon, som er to av de viktigste virkemidlene for å synliggjøre
organisasjonen, tidkrevende oppgaver. Sammen med arbeidet med å oppdatere
www.stastudent.no, og å fungere som et aktivt styremedlem, strekker ikke tiden til for
kommunikasjonsansvarlig, og dette går utover synligheten til organisasjonen.
Dersom SP vedtar et intensjonsvedtak for å utvide stillingen vil dette være et betydelig løft for
organisasjonen, da det vil være mulig å få til mer for å synliggjøre organisasjonen, samt at
kommunikasjonsansvarlig ikke trenger å nedprioritere arbeidet som styremedlem for å kunne
utføre sine oppgaver.
Veien videre:
Om SP vedtar intensjonsvedtaket vil STA-styret gå i dialog med økonomiavdelingen ved
UiA, henholdsvis økonomidirektør Kjetil Hellang. Dette møte vil vi avholde før
sommerferien, da budsjettprosessen for 2020 starter i månedsskifte august/september. Vi vil
da ha en diskusjon med han om muligheten for å utvide stillingen til
kommunikasjonsansvarlig.
Ettersom STA allerede mottar rammetilskudd fra UiA er det flere utfall av en slik samtale
med økonomiavdelingen. Et utfall kan være at STA-styret får beskjed om å gjøre en
refordeling av det rammetilskuddet vi allerede mottar. Om det er slik at vårt rammetilskudd
ikke økes, for å kunne utvide stillingen til kommunikasjonsansvarlig, vil vi måtte sette av mer
penger til lønn på bekostning av driften til organisasjonen. STA-styret har enda ikke tatt
stilling til hva en slik refordeling i realiteten vil betyr for organisasjonen. Vi ønsker å opplyse
SP at en refordeling av rammetilskuddet ikke nødvendigvis vil være negativ for driften av
organisasjonen, da STA-styret fremdeles har mulighet å søke midler fra Norsk
Studentorganisasjon og det studentsosiale fondet i Studentsamskipnaden i Agder. Men det vil
likevel være en budsjettmessig prioritering, når STA-styret neste gang legger frem
budsjettforslaget til SP.
Om det er slik at UiA vil øke potten vår i neste fordeling vil vedtaket bli gjort på
universitetsstyrets møte i november, da etter søknad fra STA-styret som sendes inn til

økonomiavdelingen i oktober. Om det er slik at vi får mer penger fra UiA vil dette ikke gå ut
over driftsbudsjettet til organisasjonen, og vi kan fortsette driften som før.
For å kunne vise reelle tall har vi lagt med tall for hva stillingen til kommunikasjonsansvarlig
koster nå, og hva den vil koste om den økes til 50 %.
20 % stilling - kroner 70 242,70
50 % stilling - kroner 175 600, 70
Differansen mellom de er kroner 105 358.
Ettersom det er store summer er det kanskje ikke realistisk at man øker stillingen rett fra 20 %
til 50 % i første runde, men at dette er et langsiktig mål. STA-styret vil i dialog med
økonomiavdelingen diskutere hvor mye det realistisk er å øke stillingen i første omgang, og
dette vil være utgangspunktet for videre arbeid om SP vedtar intensjonsvedtaket.
Økonomiske konsekvenser
Saken kan få økonomiske konsekvenser dersom SP vedtar intensjonsvedtaket, og at
utvidelsen av stillingen blir en prioritet for budsjettet 2020.
Styrets innstilling
Styret innstiller på å vedta intensjonsvedtaket som uttaler at STA-styret skal starte arbeidet
med å se på muligheten for en utvidelse av stillingen til kommunikasjonsansvarlig.
Forslag til vedtak
SP vedtar intensjonsvedtaket med de endringene som måtte forekomme på møte.

English Summary
The matter is raised in the Student Parliament due to the fact that the work percentage of the
communications officer of STA is not sufficient to cover the work load. The board would like
SP to decide whether the board should examine the possibility of expanding the position.
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Fraværssystem for SP
Bakgrunn for saken
Denne saken kommer opp som en resultat av diskusjonen i Studentparlamentet (SP) 24.april
2019. STA-styret har gjennomgått og diskutert SPs tilbakemeldinger om fraværsystemet og
legger med dette frem et forslag til vedtak.
Bestemmelsen om fraværssystem vil gjelde fra neste parlament trer i kraft 1.august 2019.

Argumentasjon
STA-styret har valgt å ligge på samme tydelige linje hva gjelder fraværssystemet, til tross for
at systemet kan oppleves som skremmende og strengt for nye parlamentsmedlemmer. STAstyret vil under oppstartseminaret med det nye parlamentet i august tydelig informere og
diskutere systemet med SP. STA-styret vil også sende ut en mail til alle
parlamentsmedlemmene å opplyse om fraværssystemet, om dette vedtas. Vi vil også ta
forbehold om at det er en innkjøringsfase med fraværssystemet til at alle i parlamentet er
innforstått hva det krever av dem og at det eksisterer.
Når det gjelder hva som er gyldig/ikke gyldig grunn velger STA-styret å fremdeles ha en
såpass åpen definisjon som skisseres i fraværssystemet. Vi er av den oppfatningen at vi vil
skape presedens for hva som er gyldig/ikke gyldig fravær, etter hvert som systemet eksisterer.
STA-styret ser det også som hensiktsmessig å etter hvert løfte konkrete eksempler for fravær
til SP, slik at SP kan være med å diskutere om grunnen skal kategoriseres som gyldig eller
ikke gyldig, for fremtidige henvendelser fra SP. Dette vil da være eksempler på grunner som
er uavhengig person, men heller grunner som STA-styret ofte får oppgitt fra
parlamentsmedlemmer, og som styret ønsker SP skal enses om skal registreres som gyldig
eller ikke gyldig.

Når det gleder å holde fraværssystemet anonymt for andre SP-medlemmer har STA-styret
vedtatt å ta bort bestemmelsen i fraværssystemet om at ”I tilfelle hvor det oppstår usikkerhet
om en grunn er gyldig/ikke gyldig og en representant med dette risikerer å miste møteretten i
SP, skal saken løftes til SP”. Dette betyr at STA-styret tar denne beslutningen, og om den
fører til at en representant i SP mister møteretten, som følge av dette, har representanten selv
mulighet å løfte saken til SP om å reversere vedtaket fra STA-styret.
For å gjøre systemet mer forutsigbart også for vararepresentanter i SP, har STA-styret vedtatt
at vararepresentanter skal få forespørsel om å delta minst en uke før møtet avholdes, så langt
dette lar seg gjøre. Dette betyr at SP under det nye fraværssystemet vil få innkallingen til SPmøtet to uker før, og STA-styret vil ettersende sakspapirene slik at representantene i SP får
disse én uke før møtet avholdes, slik som i dag.
Når det gjelder formøter vil STA-styret under oppstartsmøte for det nye SP, ha et særskilt
fokus på fakultetsvise formøter. Dette er fordi SP virket positiv til dette, og STA-styret ønsker
derfor å lage en kultur for dette allerede under opplæringen.
STA-styret legger med dette frem følgende forslag SP kan lese under vedlegg, hvor vi over
har skissert hvordan vi har vurdert tilbakemeldingene fra forrige møte. Om SP vedtar
fraværssystemet vil dette også tas opp under overlapp med nytt STA-styre, slik at styret kan
jobbe etter dette når det tiltrår 1.juli 2019. Systemet vil også oversettes til engelsk. Det er
selvsagt mulig at fraværssystemet må opp til revisjon etter hvert som det brukes, men styret
mener at systemet er positivt å teste ut i den formen det nå foreligger.

Økonomiske konsekvenser
Det er ingen økonomiske konsekvenser

Innstilling fra styret
STA-styret innstiller positivt på foreslått fraværssystem for Studentparlamentet ved
Universitetet i Agder.

Vedtak
Studentparlamentet vedtar fraværssystemet for Studentparlamentet ved Universitetet i Agder,
med de endringer som forekommer på møtet.
Systemet er gjeldende fra 1.august 2019.

Vedlegg
1) Fraværssystem for SP

English Summary
The Student Parliament are going to vote for the rules for absence, and which sanctions that
should apply if a member of the parliament are absent more than three times. They are also
going to decide what are valid and invalid reasons for absence.

Fraværssystem for Studentparlamentet ved Universitetet i Agder
I følge STAs vedtekter, paragraf 22, har representantene i Studentparlamentet møteplikt.
Dette dokumentet er en utdypelse av denne paragrafen og gjelder fra høsten 2019.

Plikter
Representanter i SP har møteplikt til SP-møtene, dette innebærer også å svare på innkallingen.

Organisasjonskonsulenten skal minst to uker (2) før møte avholdes sende ut innkalling og be
om tilbakemelding på om faste representanter kan delta. Faste representanter har én uke (1)
svarfrist, etter dette kalles vararepresentanter inn med én (1) uke svarfrist.

Organisasjonskonsulent registrerer hvem som deltar/ikke deltar, samt om fraværet er gyldig
eller ikke gyldig.

Tidslinje
Om en representant av SP er forhindret til å møte skal gyldig grunn oppgis til
organisasjonskonsulent. Så lenge en SP-representant har gyldig grunn til fravær, vil dette
registreres som gyldig fravær.

I de tilfellene en representant av SP ikke har gyldig grunn til fravær vil dette registreres som
ugyldig fravær. Dokumentasjon på fravær skal gis i forkant av et SP-møte, men i særskilte
tilfeller kan dokumentasjon ettersendes. Dokumentene må være oversendt senest 1 måned (1)
etter at møtet er avholdt.

Om en representant har hatt ugyldig fravær for to (2) parlamentsmøter vil vedkommende
kalles inn til en samtale med leder av styret. SP-medlemmet vil da bli opplyst om gjeldende
reglement og sanksjonsmuligheter.

Om en representant har hatt ugyldig fravær for tre (3) parlamentsmøter, vil fraværet
sanksjoneres med tap av møterett. Møteretten vil overføres til neste representant på lista.

I de tilfeller det ikke er flere representanter fra fakultetet/LU, vil plassen i SP stå tom.

Vararepresentanter
Vararepresentanter i SP vil ikke underlegges den samme tidslinjen som faste representanter. I
de tilfellene en vararepresentant i SP ikke svarer på innkallingen vil dette registreres som
ugyldig fravær. Om en vararepresentant i SP ikke svarer på innkallingen to (2) ganger vil
vararepresentanten bli kalt inn til samtale med leder av styret. SP-medlemmet vil da bli
opplyst om gjeldende reglement og sanksjonsmuligheter.

Om en vararepresentant ikke svarer på innkallingen tre (3) parlamentsmøter, vil manglende
svar sanksjoneres med tap av møterett. Møteretten vil overføres til neste vararepresentant på
lista.

Tvister
I tilfeller hvor en representant av SP får sin grunn registrert som ugyldig, og er uenig i dette,
har representanten mulighet å løfte saken til SP. SP kan omgjøre vedtaket.

I tilfeller hvor en representant av SP mister møteretten, har representanten mulighet å løfte
saken til SP. SP kan omgjøre vedtaket.

Gyldig grunn
Gyldig grunn til fravær karakteriseres som sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn.
Som gyldig fravær ved SP-møte regnes også fravær som følge av praksis. Dette gjelder der
praksis er et vilkår for å gå opp til eksamen i emnet eller å gå godkjent et emne. Annen
fraværsgrunn enn sykdom godkjennes bare i særlige tilfeller.

I særskilte tilfeller står styret fritt til å utvise skjønn.

