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Innkalling til møte i Studentparlamentet 

  

Det innkalles herved til møte i Studentparlamentet 

Tid: Torsdag 18.november 2021, klokken 16.15 (merk at det er en torsdag) 

Sted: Bygg 46, rom 216, Kristiansand  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Irene Bredal 

Organisasjonskonsulent, STA 

 

 

 

Deres ref.:  Vår ref.: IB Dato: 10.11.21  



 

 

 

 

Saksliste SP-møte 

 

Møtedato:      18.november 2021 

Sted:             Bygg 46, rom 216, Kristiansand  

 

SAK TITTEL SAKSBEHANDLER MERKNAD  

SP-sak 00a/21 Valg av ordstyrere Kristian Fredrik Meyer 

Ødegård   

Muntlig på møtet  

SP-sak 00b/21 Opprop Irene Bredal Muntlig på møtet  

 

SP-sak 00c/21 Godkjenning av innkalling, saksliste 

og dagsorden 

Ordstyrere Vedlagt  

SP-sak 00d/21 Godkjenning av protokoll fra SP-

møtet 20.oktober 2021 

Ordstyrere Vedlagt 

SP-sak 61/21 Siden sist   Kristian Fredrik Meyer 

Ødegård   

Vedlagt/Muntlig 

på møtet   

 

Vedtakssaker  

SP-sak 62/21 UiA som et Barnerettighetsuniversitet   Marie Nørvåg Vedlagt  

SP-sak 63/21 STAs Prinsipprogram   Kristian Fredrik Meyer 

Ødegård og Kristoffer 

Robert Spenik   

Vedlagt    

SP-sak 64/21 Mandat for landsmøtedelegasjonen 

2022 

Kristoffer Robert 

Spenik 

Vedlagt 

SP sak 65/21 Ny logo for STA Kristian Fredrik Meyer 

Ødegård   

Vedlagt  

Diskusjonssaker  

Orienteringssaker 

SP-sak 66/21 Nytt studenthus i Kristiansand Kristian Fredrik Meyer 

Ødegård   

Vedlagt  

SP-sak 67/21 Eventuelt   Muntlig på møtet  

 



 

 
 
Dagsorden for SP-møte 18.11.2021: 
 
 
STA-styret foreslår følgende dagsorden for møtet: 
 
 
Sak                                                Tittel                                              Anslått tidspunkt                  
SP-sak 00a/21                               Valg av ordstyrere                          16.15-16.20 
SP-sak 00b/21 
SP-sak 00c/21                   

Opprop 
Godkjenning av innkalling, 
saksliste og dagsorden                                                            

16.20-16.25 
16.25-16.30 

SP-sak 00d/21                     Godkjenning av protokoll fra 
SP-møtet 20.10.21 

16.30-16.35 

SP-sak 61/21 
SP-sak 62/21 
 
Pause 
SP-sak 63/21 
SP-sak 64/21 
 
Pause 
SP-sak 65/21 
SP-sak 66/21 
SP-sak 67/21  
 

Siden sist  
UiA som et 
Barnerettighetsuniversitet  
 
STAs Prinsipprogram 
Mandat for 
landsmøtedelegasjonen 2022 
 
Ny logo for STA 
Nytt studenthus 
Eventuelt  
 

16.35-16.45 
16.45-17.45 
 
17.45-17.55 
17.55-18.45 
18.45-19.15 
 
19.15-19.25 
19.25-20.10 
20.10- 20.40 
20.40-20.50 
 

   
 
 
SP-møtet er berammet til å vare til 21.00. Dette er medregnet 10 minutt til møtekritikk etter 
møteslutt.  
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SP-sak   Protokoll 

Møtedato  20.10.21 

Saksbehandler  Irene Bredal  

Arkivreferanse  010   

 

PROTOKOLL 
fra  Møte i Studentparlamentet  

Møtedato: Onsdag 20.10.2021, klokken 16.15 

Studentparlamentet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STA-styret: 

 

 

 

 

Andre: 

 

 

 

 

 

Ordstyrere: 

 

 

Protokollfører: 

 

Forfall: 

 

 

 

Margrethe B. Riddervold 

Tone Pedersen  

William T. Svendsen  

Fanni Sara Istenes   

Ingrid Marie Skaug Lindqvist  

Kristine Lehrmann Solvang  

Eline Marie Nilsen  

Lisa K. Fredsvik 

Trude W. Jernæs  

Lars Magnus Halvorsen  

Amanda Løvstad  

Inger Elise Tysvær  

Claire Chan  

Anette Wold Johansen  

Renata Pareglio  

Kristine Grude  

Benjamin Røyland  

 

Kristian Fredrik Meyer Ødegård  

Andrea Oshaug Fostervold  

Marie Nørvåg  

Katrine Bryggeså Øydna  

 

Eline Ø. Roaldsøy, leder av STAs Kontrollkomité 

Kristoffer Svendsen, UiA-styret  

Børre Bastigkeit, politisk nestleder i Velferdstinget i Agder (VT)  

Sofie S. Klit, styreleder for Studentsamskipnaden i Agder (SiA)  

Clare Jortveit, seniorrådgiver for internasjonalisering UiA 

 

Jakob Mæland 

Benedicte Nordlie  

 

Irene Bredal 

 

Heidi Lovise Rognhaugen  

Silje W. Hernæs  

Maiken Køien Andersen  

Tone Karoline Solberg  

Kristin Solberg Berglund  
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SAKSLISTE 
   

                                                  

SP-sak 00a/21 Valg av ordstyrere  

   

Forslag til vedtak på ordstyrere: 

 

            Jakob Mæland og Benedicte Nordlie   

   

            Godkjent  

                                

                                                   

                            

SP-sak 00b/21 Opprop 

    

  Det var 17 stykk til stede, og Studentparlamentet var vedtaksdyktig.  

 

                

SP-sak 00c/21 Godkjenning av innkalling, saksliste, og dagsorden 

 

Innkalling  

Godkjent  

 

                                   Sakslisten 

                                   Kristian Fredrik informerte om at det ikke lengre var kandidater til  

                                   suppleringsvalget for UiA-styret, og at STA-styret dermed foreslo å 

                                   ta saken av sakslisten. Videre ble det foreslått å flytte sak 57/21 opp.  

                                   Dette var ok for SP.  

                                    

                                   Godkjent med en kommentar  

                      

Dagsorden  

Godkjent  

 

 

 

SP-sak 00d/21 Godkjenning av protokoll fra SP-møtet 22.09.21 

                                    

                                    Godkjent 

 

 

 

SP-sak 54/21   Siden sist  

    

                                   Kristian Fredrik la først frem siden sist fra STA-styret.  

                                   Kristoffer la frem siden sist fra Universitetstyret.   
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Diskujonssaker 
 

 

SP-sak 57/21            Retningslinjer for personvern i studentssaker  

 

                                  Studentparlamentet fikk mulighet til å diskutere saken.  

 

 

SP-sak 56/21            UiAs Handlingsplan for Internasjonalisering  

 

                                  Studentparlamentet fikk mulighet til å diskutere saken.  

 

SP-sak 58/21            Mobbing i høyere utdanning  

 

                                  Studentparlamentet fikk mulighet til å diskutere saken.  

 

SP-sak 59/21            Ta campus tilbake  

 

                                  Studentparlamentet fikk mulighet til å diskutere saken.  

 

Infosaker 
 

SP-sak 60/21             Eventuelt  

 

Kristian Fredrik informerte SP om suppleringsvalget til SP, og at det  

mangler representanter i VT.  

 

Katrine informerte SP om SiAs Vivat-kurs.  

 

 

Møtet ble avsluttet klokken 20.30. 



Siden sist STA-styret – november 2021 

 

Høringer  

- Marie har svart på høring om forslag til retningslinjer for personvern i 

studentprosjekter, med bakgrunn i tilbakemelding fra SP-sak i oktober og intern 

høring blant STA sine linjeforeninger og studentaktiviter 

- Marie har svart på høring om endring i forskrift om opptak til studier og emner ved 

UiA 

 

Media 

- Kristian Fredrik har vært på NRK-Sørlandet i forbindelse med Skravlekopp-lansering 

- Kristian Fredrik har blitt intervjuet av UiA i forbindelse med Skravlekopp 

 

Arrangement og konferanser 

- Marie deltok på arrangement Teft for Næring, hvor temaet var arbeidsmarkedet og 

muligheter for unge voksne under og etter pandemien. Blant arrangører var UiA, UiA 

Alumni og Agdering, og talere inkluderte nyutdanna studenter, og nye og gamle i 

næringslivet 

- Katrine har deltatt og gjennomført kurs for førstehjelp ved selvmordsfare 

- Andrea har sammen med representanter fra ISU og Global Lounge holdt 

arrangementet “Pumpkin painting” for både norske og internasjonale studenter 

- Kristian Fredrik og Kristoffer har vært på NSO sin Høstkonferanse 

- Kristian og Kristoffer har vært i møte med varaordfører angående studenter og 

boligmarkedet 

- Kristian Fredrik, Kristoffer og Andrea har jobbet med Skravlemåned på UiA 

 

Aktivitet 

- Marie har hatt møte med representant fra biblioteket i forhold til utforming av en 

Canvasmodul for korrekt kilding 

- Marie og medlemmer fra fag- og forskningspolitisk utvalg (Kristine og Katarina) 

møtte viserektor for samfunnskontakt og nyskaping, Gøril, viserektor for utdanning, 

Morten, og studiedirektør, Greta, i forhold arbeidslivsrelevans i gradsstudier ved UiA 

Vi snakket om hva som gjøres i dag, hva som kan gjøres fremover og hvordan 

studenter skal være involvert. Temaer for arbeidslivsrelevans inkluderte blant annet 

praksis, eksamensreform og kontakt med næringslivet 

- Kristoffer har hatt møte med driftskonseptgruppen angående nytt studenthus 

- Kristoffer har hatt møte med PR- gruppen angående promotering av nytt studenthus 

- Marie har møtt med styringsgruppe for å gi innspill til program ved den europeiske 

universitetsalliansen FORTHEMs studentkonferanse i desember 

- Marie har møtt med UiAs ledelse for internasjonalisering om UiA og STA sin rolle 

med FORTHEM-alliansen 



- Andrea har vært i møter med bl.a. representanter fra Senter for likestilling og Skeive 

Studenter Agder for å begynne planlegging av “JAVEL! Mangfoldsuka 2022” 

- Andrea og Katrine har deltatt på lunsjmøte med Utdanningsavdelingen. Temaene som 

ble diskutert var språkkurs og Studentparlamentets refleksjoner rundt mobbing i 

høyere utdanning 

- Marie og Katrine har arrangert info- og innspillsmøte om Forandringsfabrikken og 

UiA som et Barnerettighetsuniversitet for linjeforeningene og studentaktiviteter ved 

UiA 

- Andrea og Katrine har deltatt på møte med Margret og Hanne fra 

utdanningsavdelingen i anledning tilrettelegging, mangfold og læringsmiljø 

- Kristoffer og Katrine har planlagt og gjennomført en presentasjon i LMU om 

studentenes opplevelse rundt det å returnere tilbake til campus 

- Irene har vært på digitalt kaffemøte med konsulenter og sekretariat i NSO 

- Marie har møtt et uformelt med viserektor for samfunnskontakt og nyskaping om ideer 

rundt en arbeidslivsuke for UiA 

- Marie har møtt med lederen av KD (karrieredagen)  

- Marie har deltatt på styre- og arbeidsmøte med Agdering 

- Marie har hatt møte med fag- og forskningspolitisk utvalg 

- Kristian Fredrik har fulgt opp og fått Skravlekopp til UiA 

- Kristian Fredrik har deltatt på mange møter angående nytt studenthus i Kristiansand 

- Kristian Fredrik har deltatt i workshop angående 2etg i biblioteket 

- Kristian Fredrik har hatt møter med VT-leder i forbindelse med nytt studenthus 

 

Annet 

- Katrine har møtt tillitsvalgte  

- Katrine har evaluert opplæringen av tillitsvalgte i samarbeid med 

Utdanningsavdelingen  

- Kristoffer og Katrine har sendt ut spørreundersøkelse om det å returnere tilbake til 

campus etter pandemien 

- Andrea og Katrine har i samarbeid med PULS startet å planlegge en UiA-dag for 

vennskap og inkludering 

- Styret har hatt interndag med førstehjelpskurs og teambuilding 

- Styret har hatt seminardag der man har startet arbeidet med studentvalget  

 

 

 

 

 

 



Siden sist v/ UiA-styrets studentrepresentanter Olea M. Norset og 

Kristoffer Svendsen  

November 2021 – møte i UiA-styret 24.november, møte i SP 18.november 

__________________________________________________________________________________ 

I Studentparlamentsmøtene (SP) har universitetsstyrerepresentantene valgt av studentene (valgt av 

SP) mulighet til å presentere for SP hva de har gjort siden sist parlamentsmøte. Alle deltakere i SP-

møtet med talerett har mulighet til å stille spørsmål etter fremlegget i møtet. 

Mer om UiA-styret finnes her: https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/universitetsstyret 

___________________________________________________________________________ 

Siden sist har ikke UiA-styret hatt møte. Neste møte er 24.november. Møteinnkallelse og 

sakspapirer legges normalt ut én uke før møtet finner sted. Disse finner du her: 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/uia/Boards/Details/213557 

Har du, eller dine medstudenter tanker om sakene som kommer opp til UiA-styret er innspill 

til oss alltid veldig velkomment. 

 

 

https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/universitetsstyret
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/uia/Boards/Details/213557


SP-sak 62/21 

Møtedato 18.11.21 

Saksbehandler Marie Nørvåg 

 

UiA som et Barnerettighetsuniversitet  

Bakgrunn for saken 

 

I august ble STA-styret kontaktet av Forandringsfabrikken fordi de ønsker at UiA skal bli Norges 

første Barnerettighetsuniversitet. Det vil si at UiA skal systematisk innfører FNs 

barnekonvensjon og kunnskap fra barn i utdanningen til studenter som skal jobbe med barn, som 

blant annet barnehagelærere, lærere, barnevernsarbeidere, sosionomer og sykepleiere.  

 

Forandringsfabrikken er et kunnskapssenter som i stor grad driftes av offentlige midler, og ideen 

bak senteret er at for å lage gode systemer og tjenester for barn, må vi høre fra dem som bruker 

systemene/tjenestene hver dag. Derfor har Forandringsfabrikken drevet med systematisk 

innhenting av erfaringer og råd fra barn i ulike systemer fra hele landet siden 2008. Oppsummerte 

erfaringer og råd, som går igjen fra mange barn, på mange steder, kalles kunnskap fra barn. 

Undersøkelsene gjøres med metodikk bygd på deltagende forskning (PLA – Participatory 

Learning and Action)  

 

Målet til Forandringsfabrikken er at kunnskapen fra barn skal brukes til å bygge opp og 

videreutvikle alle systemer som møter barn, slik at de oppleves trygge og nyttige for barn. I 

tillegg skal disse systemene sikre at barns fire grunnleggende rettigheter etter FNs 

barnekonvensjon følges. Dette er rettigheter som beskriver hvordan voksne skal gå frem og 

samarbeide med barn, i alle handlinger og avgjørelser som angår barn. Dette skal bidra til å sikre 

at handlinger og avgjørelser gjøres til barnets beste, gi barn bedre rettssikkerhet, og skape bedre 

opplyste saker. Disse fire grunnleggende rettighetene er: 

• at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barn 

• at barnet har rett til å uttrykke seg fritt om forhold som berører barnet  

• at barnet har rett til informasjon i forbindelse med at det har rett til å uttale seg fritt 

• at barnet har rett til respekt for sitt privatliv  

 

Argumentasjon 

 

Hovedargumentene for å inkludere kunnskap fra barn er at barn er de eneste ekspertene på å være 

barn – akkurat som at studenter er de eneste ekspertene på det å være student. Kunnskap fra barn 

inneholder beskrivelser av hvordan barnehagelærere, lærere, helsearbeidere, barnevernsarbeidere 

og andre som møter barn bør være, for at barn skal lære godt og få god hjelp. Denne kunnskapen 

beskriver derfor god profesjonalitet, sett fra barns ståsted. Blant annet beskrives det hvordan 

voksne må være for at det skal bli trygt for barna å fortelle ærlig om viktige ting. Perspektivene 

som presenteres baserer seg utelukkende på erfaringer og råd fra barn som er i ulike systemer og 

tjenester nå. 

 



Barnekonvensjonen slår fast at alle barn har fire grunnleggende rettigheter for hvordan de skal 

møtes når det skal foretas handlinger og tas avgjørelser som berører dem. Den beskriver altså 

selve fremgangsmåten for dette. Målet med å systematisk lære om disse rettighetene i studiene er 

at studenter skal lære hvordan man bevarer barns menneskerettigheter og rettsikkerhet i praksis. 

De fire grunnleggende rettighetene fra barnekonvensjonen reflekter også det barn selv sier om 

hvordan de ønsker å bli møtt av system(er), som avdekket i innhentingen av kunnskap fra barn.  

 

For å forberede til denne saken inviterte STA-styret STAs linjeforeninger og studentaktiviteter til 

info- og innspillsmøte rundt UiA som et barnerettighetsuniversitet. Den overveldende 

tilbakemeldingen fra dette møtet er at studentene som skal jobbe med barn ikke føler at sine 

utdanninger forbereder dem godt nok på det medmenneskelige aspektet av kontakt med barn – 

verken til praksis eller ved enden av studiet. Studentene opplever at studiene deres har et skjevt 

fokus på det faglige, og ikke det å møte barn på en måte som skaper trygghet for barna. 

Studentene er overrasket og opprørte over at kunnskap fra barn og barnerettighetene ikke allerede 

er inkorporert i deres studier og pensum.  

 

STA-styret reagerer på at UiA sine studenter ikke føler sine utdanninger forbereder de på sitt 

arbeidsliv, og fremmer denne saken for å øke utdanningskvaliteten og arbeidslivsrelevansen til 

studenter som skal møte barn. STA ønsker at innføringen av å lære om barnekonvensjonen, de 

fire grunnleggende rettigheter og kunnskap fra barn vil sikre studentene verktøy og mer relevant 

utdannelser som forbereder dem til å møte barn, på barns premisser for trygghet og rettsikkerhet.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Denne saken har ingen økonomiske konsekvenser for STA.  

 

Forslag til vedtak  

STA mener at UiA skal bli et barnerettighetsuniversitet. Det vil si en systematisk innføring i 

barnas fire grunnleggende rettigheter etter FNs barnekonvensjon og kunnskap fra barn i alle 

studieretninger som utdanner studenter til å jobbe med barn. 

 

Innstilling fra styret  

STA-styret innstiller enstemmig på forslag til vedtak.  

 

English Summary  

The STA board wants the Student Parliament to discuss and vote for UiA to work towards 

becoming a “children’s rights university”. UiA can do so by systematically teaching students who 

will work with children the four fundamental rights per the UN’s Convention on the Rights of 

the Child, as well as incorporating knowledge from children into the syllabus. Knowledge from 

children is the surmised experiences and advice from children all over the country, on how 

different systems can meet them to encourage safe and sound environments. 

 

 



SP-sak: 63/21 

Møtedato: 18.11.21 

Saksbehandler: Kristoffer Robert Spenik og Kristian Fredrik Meyer Ødegård 

 

Prinsipprogram 2021-2023 

Bakgrunn for saken  

 

Studentparlamentet har gjennom vedtektenes paragraf 11 regulert at det øverste politiske 

dokumentet, prinsipprogrammet, skal opp til behandling annethvert år før 30. november. Et 

prinsipprogram skal være kortfattet og kun si noe om verdiene og prinsippene STA legger til 

grunn for sin politikk. STA-styret har utarbeidet et forslag til revidering, som ligger vedlagt i 

sakspapiret. 

 

Argumentasjon  

 
STA-styret har lagt det allerede eksisterende prinsipprogrammet til grunn, og gjort en del 

endringer på dette. Styret har diskutert ansvaret akademia og studenter har i samfunnet. Dette er 

noe som er gjennomgående i noen av endringene som er foreslått.  

 

Styret mener setningen alle skal ha lik rett og tilgang til høyere utdanning er et av de viktigste 

grunnprinsippene for norsk høyere utdanning. Derfor mener styret at det skal være første setning i 

prinsipprogrammet.  

 

Siste setning i andreavsnitt og hele tredjeavsnitt er blitt flyttet under overskriften læringsmiljø og 

mangfold.  

 

Under overskriften internasjonalisering og solidaritet har styret endret deler av tredjeavsnitt for å 

skape en mer generell setning med større omfang.  

 

I første avsnitt under akademisk samfunnsansvar har styret diskutert viktighet av ytringsfrihet. 

Styret mener ytringsfrihet er et grunnprinsipp som sørger for at akademia kan takle dagens og 

fremtidens samfunnsutfordringer. Derfor har avsnittet blitt styrket.  

 

I tredje avsnitt under akademisk samfunnsansvar har styret lagt til at videre- og etterutdanning er 

en viktig prioritering for å møte fremtidens utfordringer. Dette viser at læring hele livet er et 

viktig prinsipp både i dag og i fremtiden. Dette er noe tidligere styrer har jobbet med, og vi 

fortsetter å jobbe med det i dag.  

 

Styret har endret siste avsnitt. Styret mener det er viktig å poengtere at all forskning, kunnskap, 

publikasjoner og debatt skal være tilgjengelig for alle for å beseire fremtidens utfordringer.  

 

STA-styret har valgt å lage en ny overskrift, læringsmiljø og mangfold. Styret mener at dette skal 

være et eget punkt fordi et godt læringsmiljø skal være en forutsetning for at studenter skal 

oppleve mestring og fullføre studiet sitt. I prinsipprogrammet 2019-2021 er det nevnt et punkt om 

mangfold i høyere utdanning og et punkt om at universitetet skal forsikre studenter mot ulykker 



og skader på lik linje med ansatte. Styret mener dette inngår i læringsmiljø og mangfold. Derfor 

er det blitt foreslått å lage læringsmiljø og mangfold til en egen overskrift. 

 

Mobbing i høyere utdanning er et tema som har fått lite oppmerksomhet. Styret mener at det 

derfor er viktig å ha med i prinsipprogrammet ettersom mobbing er et kontinuerlig problem som 

må kjempes mot over lengre tid. 

 

Styret vil til slutt anbefale Studentparlamentet å se igjennom endringsforslag og forsikre seg om 

at eventuelle nye forslag ikke motstrider eller gjentar prinsippene som styret allerede har lagt til 

grunn. Styret ønsker også å understreke viktigheten av at det er prinsipper som foreslås inn i 

dokumentet; konkrete eksempler SP ønsker at styret jobber for, må heller bakes inn i politiske 

dokument når den tid kommer. Bakgrunnen for denne presiseringen er at man ønsker å holde 

dokumentet på et minimum, som gjør det konkret og enkelt – og forholder seg til overordnede 

prinsipper. 

 

Studentparlamentet bes om å ta kontakt med Kristoffer på stanestleder@uia.no eller Kristian 

Fredrik på staleder@uia.no om det er spørsmål til saken eller forslagene.  

 

 

Økonomiske konsekvenser  

Det er ingen økonomiske konsekvenser. 

 

 

Forslag til vedtak   

Studentparlamentet vedtar Prinsipprogram 2021-2023, med de endringer som måtte forekomme 

på møtet 

 

Innstilling fra styret  

STA-styret innstiller enstemmig på forslag til vedtak. 

 

Vedlegg  

Prinsipprogram revidert (se endringer i sporing) 

 

English Summary  

 

STA’s Regulations states that we must revise our Policy Paper within the 30th of November. 

Therefore, the STA board has brought this case to The Student Parliament this November 

meeting. The STA board’s suggestion is attached to the case papers. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:stanestleder@uia.no
mailto:staleder@uia.no


Prinsipprogram 2019-2021 2021-2023 

Prinsipprogrammet fastsetter grunnprinsippene til Studentorganisasjonen i Agder (STA), 
og er det øverste politiske dokumentet i organisasjonen. 

Lik rett til utdanning 

Alle skal ha lik rett og lik tilgang til å ta høyere utdanning. Derfor skal offentlig høyere 
utdanning i Norge skal være gratis, og heltidsstudenten skal realiseres. Det må aktivt 
arbeides for å utjevne forskjellene som hindrer enkeltindividets mulighet til å delta i, og 
fullføre høyere utdanning. 

Alle skal ha lik rett og lik tilgang til å ta høyere utdanning. Høyere utdanning skal være 
mangfoldig og bære preg av samskapning med omgivelsene. 

Studenters rettigheter og læringsmiljø må styrkes, og universitetet skal forsikre 
studentene mot ulykker og skader på̊ lik linje med ansatte.  

Kvalitetskultur og dannelse 

Høyere utdanning skal være av høy kvalitet, internasjonalt orientert, forskningsbasert og 
samfunnsrelevant. Utdanning, forskning og formidling skal være preget av kritisk 
tenkning. 

Akademia skal ha en kvalitetskultur hvor det akademiske fellesskapet bygger på ideen 
om studenter som partnere. 

Studentmedvirkning skal skje i alle ledd og bidra til en stadig utvikling av 
kvalitetskulturen. 

Høyere utdanning skal bidra til akademisk dannelse. Den skal gi studentene kvaliteter til 
å utvikle analytiske egenskaper, til å forstå kritisk tenking og bidra til utvikling av faglig 
etisk sans. Dette skal gi studentene verktøy til å stille de kritiske spørsmålene i 
utviklingen av akademia, men også i samfunnet for øvrig som deltagende borgere  

 

 



Internasjonalisering og solidaritet 

Høyere utdanning skal være en arena for internasjonalisering av utdanning, kunnskap 
og kultur. Internasjonalisering skal sees på som en ressurs, og må derfor investeres i for 
å sikre internasjonale perspektiver hos studenter og ansatte. 

Et globalt tankesett skal bygge broer for nye samarbeid, både på og utenfor campus. 
Universitetet skal legge til rette for at utveksling skal bli normen blant nasjonale 
studenter. Innvekslende studenter skal inkluderes tettere i studiemiljøet på 
institusjonen. 

Alle sStudenter skal has rett til trygghet, akademisk frihet og demokratiske rettigheter. 
Dette er en kamp akademia internasjonalt skal stå sammen om. 

Akademias samfunnsansvar 

I norsk akademia skal det være faglig autonome institusjoner som verdsetter akademisk 
frihet. Denne friheten sikrer ytringsfrihet, rettigheter og faglig frihet for studenter og 
ansatte. Det er særlig viktig å verne rundt studenter og ansattes ytringsfrihet, 
rettigheter, og faglig frihet. Akademia bør være en aktiv deltager i den felles 
samfunnsdebatten. 

Utdanning, forskning og innovasjon er viktig for å bygge opp og videreutvikle hele 
samfunnet. Derfor må akademia kunne svare på utfordringene samfunnet står overfor, 
båade regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Kunnskap er aldri ferdig utlært, og samfunnet endrer seg fort, derfor må aAkademia 
må, i samarbeid med omgivelsene, sikre at mennesker kan lære hele livet for å møte 
framtidens utfordringer. 

Akademia må være sitt ansvar bevisst og synliggjøre på hvilken måte de selv svarer på 
utfordringene samfunnet står overfor. 

Forskningen skal være åpen og tilgjengelig for alle.  

Akademia skal skape og dele kunnskap i samfunnet. Kunnskap, forskning, publikasjoner 
og debatt skal være åpne og tilgjengelige til alle. 

 



Læringsmiljø og mangfold 

Høyere utdanning skal være inkluderende og mangfoldig, samt bære preg av 
samskapning med interne og eksterne aktører i omgivelsene. Det skal være 
nulltoleranse for mobbing i høyere utdanning.   

Studenters rettigheter og læringsmiljø må styrkes. Alle som studerer på UiA skal oppleve 
mestring, og ha et læringsmiljø som gir rom for å lykkes med studiene. I tillegg skal 
universitetet forsikre studentene mot ulykker og skader på lik linje med ansatte.  

  

Revidert 20.november 2019 
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Mandat for UiAs landsmøtedelegasjon til Norsk Studentorganisasjon 

(NSO)   
   

Bakgrunn for saken   

Studentparlamentet skal vedta mandat for UiAs delegasjon til NSOs landsmøte i 

2022. Representanter til UiAs delegasjon velges i starten av året på et SP-møte, her 

vil man følge NSOs reglement for valg av delegater. Før det ønsker man at SP skal vedta 

mandatet for delegasjonen. STA-styret ønsker å løfte dette allerede nå, slik at de som stiller 

til å være en del av delegasjonen vet hva de stiller til.   

  

Mandatet utdyper hva som forventes av representantene som er del av delegasjonen og som 

skal representere studentene ved UiA. Å vedta mandatet til delegasjonen i SP er i henhold til 

valgreglementet til STA. Det står i valgreglementet vedlegg 8:    

Studentparlamentet vedtar mandatet for landsmøtedelegasjonen. Dette skal vedtas i et 

studentparlamentsmøte før delegasjonen velges.    

  

Argumentasjon   

Studentparlamentet skal i forkanten av valg av delegater vedta mandatet for UiAs delegasjon 

til landsmøtet til NSO. Dette skal vedtas i et studentparlamentsmøte før delegasjonen velges. 

Mandatet skal gjenspeile STAs vedtatte politikk, og ikke hver enkelt delegats egne 

synspunkter ved voteringer på landsmøtet.   

  

Studentparlamentet kan her diskutere forslag til vedtak. Spesielt kan man trekke 

oppmerksomheten mot antall interne formøter, deltakelse på formøtene og mulig fravær.    

STA-styret foreslår at delegasjonen selv konstituerer en organisatorisk leder av delegasjonen.  

  

Delegasjonsleder skal organisere formøter, delta på nasjonalt formøte og ha ansvar for at 

det voteres i tråd med STAs vedtatte politikk. Denne ordningen har vært gjennomført 

tidligere år, og man har gode erfaringer fra det.   

  

Formøtene er en viktig arena for saksforberedelse, og for å kartlegge STAs vedtatte politikk i 

forhold til sakene på landsmøtet. STA-styret anbefaler at det bør gjennomføres minst fire (4) 

interne formøter. Dette er med bakgrunn i erfaringer fra tidligere år angående hvor mange 

formøter det er hensiktsmessig å gjennomføre.   

  

I 2020 og 2021 har det blitt gjennomført fem formøter, og dette er et antall som har vært 

hensiktsmessig for delegasjonen.   

  

Det har vært sedvane at både faste og varadelegater deltar på de interne formøtene. Dette er 

noe STA-styret fortsatt tilslutter seg. Dette begrunnes i at deltakelsen på formøter sikrer en 

forståelse av delegasjonens standpunkter, og gjør at man har et bredere grunnlag for å 

representere den brede studentmassen. I tillegg gir det vara mulighet til å få en god forståelse 

for sakspapirene i tilfelle noen melder frafall.    

  

STA-styret ser også et behov for å inkludere et punkt angående mulig fravær blant 

representantene. Dette er basert på erfaringer fra tidligere delegasjoner hvor representanter 



ikke alltid har deltatt på de møtene som er vedtatt. Grunnet dette ønsker STA-styret 

å inkludere at representantene må ha gyldig grunn dersom man ikke deltar. Det gjør også at 

representanter med flere ugyldige fravær i verste fall kan miste møteretten.   

Ansvaret for dette ligger da på delegasjonsleder, i samråd med STA-styret, dette for at det 

skal være en gjennomgående prosess og ingen skal kunne bli «kastet ut» uten grunn.    

  

Sakspapiret og forslagene til vedtak er utarbeidet på bakgrunn av tidligere delegasjoner, da 

spesielt med tilbakemeldinger fra delegasjon til landsmøtet 2020 og 2021.   

  

NSO har satt tentativ dato for landsmøtet til 21. - 24. april 2022.   

   

Forslag til vedtak   

Studentparlamentet vedtar følgende mandat for UiAs landsmøtedelegasjon 2022, med de 

endringer som måtte komme på møtet:   
 

• Både faste- og varadelegater plikter seg til å sette seg godt inn i sakene som skal 

behandles på landsmøtet.   
• Delegasjonen skal avholde minst fire (4) interne formøter i forkant av landsmøtet.  
• Både faste- og varadelegater forplikter seg til å delta på 

formøtene. Ved 2 ugyldige fravær 1kan delegasjonsleder i samråd med STA-styret frata 

personer plassen.   
• Delegasjonen skal så langt det lar seg gjøre delta på det nasjonale formøtet til 

landsmøtet.   
• Delegasjonen konstituerer selv delegasjonsleder. Leder skal være en av de faste 

delegatene.   

• Delegasjonens standpunkter skal gjenspeile STAs vedtatte politikk.   
   

Innstilling fra styret   

STA-styret innstiller enstemmig på forslaget.    

   

Økonomiske konsekvenser    

Det er ingen økonomiske konsekvenser.   

   

English Summary    

Students at the University of Agder are represented at The National Student Union’s (NSO) 

annual meeting. The annual meeting will be held in April 2022. The delegation’s mandate 

needs to be decided by the Student Parliament before the delegation is elected.  
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Fornyelse av Studentorganisasjonen i Agders logo  

Bakgrunn for saken 

Det har i flere år blitt diskutert om STA skal oppdatere sin logo. I forrige periode vedtok sittende 

SP at logoen skulle bli oppdatert.  

Det har tidligere blitt vedtatt i SP at navn og fargeprofil skulle bevares, men logo skulle fornyes. 

STA-styret har arbeidet med fornyelse av logoen per handlingsplanen vedtatt i mai 2021. Vi har 

brukt UiA sine egne kommunikasjonseksperter til utarbeidelse av en ny logo. 

 

Argumentasjon  

Hovedgrunnen til at logoen skal oppdateres er at dagens logo ikke er universelt utformet med 

tanke på lett leselighet for blant annet svaksynte. I tillegg anser nåværende logo til å ikke lenger 

passe tidsånden og er en dårlig representasjon over hvilke arbeidsoppgaver STA nå tar for seg. 

I tillegg når man sammenligner STA med andre studentdemokratier i Norge blir det veldig 

tydelig at logoen bærer preg av å være fra en annen tid. Den digitale standarden er i stadig 

utvikling og det er på høy tid at STA oppdaterer det visuelle uttrykket. 

 

STA-styret mener den nye logoen vil gi et mer profesjonelt uttrykk i motsetning til dagens logo, 

som bærer preg av en yngre og mindre profesjonell organisasjon. Dagens logo sammenfaller ikke 

lenger med dagens STA. Den nye logoen reflekterer på en bedre måte organisasjonens innflytelse 

og profesjonalitet på en bedre måte. STA har fått større innflytelse med årene og har som 

organisasjon utviklet seg til en mer politisk profesjonell organisasjon. De små bokstavene i 

navnet «sta» gir logoen en mer nærværende følelse og gjenspeiler organisasjonens samarbeidende 

natur. 

 

 Nåværende logo har et preg av en maktkamp mellom en yngre, og mer autoritær organisasjon 

som ville kreve sin plass mot UiA, noe som var riktig i den tiden. Målet var å bygge en sterkere 

organisasjon, med mer slagkraft. Nåværende logo representere ikke lengre dagens STA, som har 

blitt en mer politisk profesjonell organisasjon som har opparbeidet seg god innflytelse.  Dermed 

symboliserer punktumet i logoen beslutning og avgjørelse, noe som er svært i tråd med dagens 

STA.  

 

Fargeprofilen er så å si bevart, men fargekoden er blitt endret litt. Orangefargen som er foreslått 

er ikke like hard som den nåværende. Den nye fargekoden passer bedre sammen med flere 

forskjellige farger og kan brukes mye mer flittig i markedsføringen til STA.  

  

 

Økonomiske konsekvenser 

Det vil medføre økonomiske konsekvenser for STA. STA-styret planlegger en gradvis overgang 

til ny logo slik at utgiftene blir fordelt gradvis utover de kommende årene. 

 

 



Forslag til vedtak  

Studentparlamentet vedtar det helhetlige forslaget til ny logo. 

 

Innstilling fra styret  

STA-styret innstiller enstemmig på forslag til vedtak. 

 

Vedlegg  

Presentasjon av ny logo. 

  

 

English Summary  

The STA-board has decided to update today's logo. The current logo is outdated and does not 

represent the organization we have become. The new logo is more modern and easier to read. The 

color profile has also been slightly changed and is now easier to use with diverse backgrounds. A 

period has been added to the logo to represent decision making and commitment. 



Dagens logo



Dagens farge Fargeforslag





Logoen reflekterer organisasjonens 
innflytelse og profesjonalitet.

Å bruke små bokstaver i navnet ‘sta’ 
gir logoen en mer nærværende følelse 
som gjenspeiler organisasjonens 
samarbeidende natur. Små bokstaver gjør 
merkevaren tilgjengelig. 

Å skrive “STA” med store bokstaver gjør 
formspråket mer autoritær. Målet var en 
mykere tilnærming.

Punktumet i logoen symbolsiserer 
beslutning og avgjørelse.

Fonten er tilgjengelig og lettlest slik at 
alle skal kunne avlese den, også i liten 
størrelse. 
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Studenthus i Kristiansand  

Bakgrunn for saken  

UiA ønsker å lage studenthus i byen for å bedre studentmiljøet i Agder, og har etter flere års 

leting funnet et passende bygg: 1. etg. på kunstmuseet i Agder. For flere år siden hadde 

studentene i Agder et eget studentutested i sentrum, Pir6, men grunnet blant annet høy leiepris, 

ble Pir6 en økonomisk katastrofe for SiA. Planen nå er at stiftelsen Cultiva kjøper bygget, UiA 

betaler leie og SiA står for drift av bar og det tekniske. Alt annet er det studentene som står for og 

styrer. 

Det har blitt undertegnet en intensjonsavtale mellom UiA, Cultiva og SiA, det betyr at man 

planlegger og utreder muligheten for et nytt studenthus. Med andre ord, ingenting er endelig på 

nåværende tidspunkt.  

 

Cultiva er en interesseorganisasjon som har som mandat å gi støtte til prosjekter som bedriver 

kunst, kultur og nyskaping. UiA vil at kunstfakultetet skal bruke deler av bygget på dagtid for å 

sikre at huset blir levende, og fordi de mangler plass på campus til kunststudentene på dagtid. 

Ellers skal det være et studenthus, med bar og servering ala Østsia.  

 

UiA ser også på muligheten til å kjøpe to bygg ved siden av kunstmuseet, Skippergata 22 og 24. 

Dette for å gi ytterliggere arealer og plass til studentaktivitetene på UiA i byen. UiA og SiA 

planlegger at studenthuset skal åpne i studiestart 2023. 

 

Linjeforeningene og studentaktivitetene vil få hovedansvaret for å skape aktivitet på 

ettermiddag/kveldstid. De vil ha tilgang på studentbaren, hovedscenen og diverse andre rom i 

bygget.  

 

STA har ikke fått tildelt plass i styringsgruppen i bygget, men kjemper for å få det til. STA sitter 

for øvrig i driftkonseptgruppen og PR-gruppa.  

 

English Summary  

 

The University of Agder wants to improve their student society and has therefore decided to look 

for a new student building with a main purpose of improving the student society. The proposed 

building is owned by a subsidiary of the county of Kristiansand called Cultiva.  

 

  


