
 

 

Innkalling og saksliste 
FO-STUDENTENES SST-MØTE 
DATO: 16.-18. februar 
Møtested: Mariboesgate 13 
 
TIDSRAMME 

14.00-16.00 for de som har anledning, prøve å få et møte med 
forbundsledelsen. 
09.00-1700 lørdag 
09.00-1500 (evt 10.00-15.00) søndag 

 
 

 

 
Sentralstyret (SST) 2018 

 

Leder 
Mari Lilleng  909 46 910 Send mail 

 

Nestleder 
Lene Fauskanger 90977626 Send mail 

 

Studentrepresentant i 
Profesjonsrådet for 

Barnevernspedagoger  

Kai-Ove Ludviksen 46628225 Send mail 

 

Studentrepresentant i  
Profesjonsrådet for  

Sosionomer 

Kristoffer Per Svendal 940 56 899 Send mail 

 

Studentrepresentant i  
Profesjonsrådet for  

Vernepleiere 

Anne-Linn Sekkingstad 90677125 Send mail 

 

Studentrepresentant i  
Velferdsviterutvalget  

Sunniva Nornes Pedersen 40102840 

sunnivanp
@hotmail.

no 

 
 



 

 

 
FRA FO: 

Studentrådgiver Sunniva 
Roumimper 

90211546 sunniva@fo.no 

 
 
SST - sak 19/18  Konstituering 

 
a. Møteleder 
 
VEDTAK 
Mari Lilleng 

 
 
b. Referent 
 
VEDTAK 
 
Lene Fauskanger er referent i Sunniva Roumimpers fravær. 
 

 
 
 
SST - sak 20/18  Godkjenninger 

 
b. Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
VEDTAK 
Innkalling og saksliste godkjennes 

 
 
b. Godkjenning av tidsplan for møtet 
 
VEDTAK 
 
Tidsplanen godkjennes 
 
 
 

SST - sak 21/18  Orienteringer 
 
Representanter sender inn en punktliste til protokoll i tillegg til en muntlig 
orientering. Listen sendes sekretær som fører dette i protokoll. 
  
 

a) Profesjonsrådet for barnevernspedagoger (PRB)  
Kai-Ove Ludviksen  

Ikke tilstede 
 

b) Profesjonsrådet for sosionomer (PRS) 
Kristoffer Per Svendal  
 

Ingen ting å orientere om. 
 



 

 

c) Profesjonsrådet for vernepleiere (PRV) 
Anne-Linn Sekkingstad  

 
Profesjonsrådet for VPL har laget ferdig en kompetanseprofilbrosjyre om vernepleiere 
i demensomsorgen, og jobbet videre med en brosjyre om vernepleiere i skolen. Det 
ble diskutert om FO skal eie vernepleie.no, hvilke saker vernepleieren ønsker å lese 
og hvordan vi eventuelt kan gjøre nettsiden mer synlig. Vi fikk se på utdanningspolitisk 
debatt og resultatet av undersøkelsen som ble gjort høsten 2017. Det ble også 
diskutert om det burde være karakterkrav (3 i matte og norsk) for å komme inn på 
vernepleierstudiet.  
 
Det ble tatt opp om ny utdanning: Selvbestemmelse, medborgerskap og inkluderende 
praksis. Dette er en høyere utdanning for personer med utviklingshemning som tar 
utgangspunkt i utdanninger i Irland og på Island. Denne utdanningen skal medføre til 
at personer med utviklingshemning får en sikker og varig jobb.  
Jobbet med LS handlingsplan. Snakket om FOs helhetlige plan for å sikre gode 
tjenester til personer med utviklingshemning.   
 
 

d) Fra Velferdsviterutvalget (VVU) 
Sunniva Nornes Pedersen  

 
Ingen ting til orientering. 
 

e) Studentrådgiver 
Sunniva  

 
f) Leder 

Mari Lilleng 
 
Jeg har vært med på å lage en liten vervefilm til bruk på Facebook som introduserer 
meg som ny leder av FO-Studentene. Jeg forteller hva man får som medlem og 
informerer om hvordan man blir medlem. Filmen er utarbeidete av Tove Bø fra 
kommunikasjonsavdelingen i FO.  
 
Jeg skulle holde tale i markeringen av 60-årsdagen til forbundsleder Mimmi Kvisvik, 
men ble hindret av store forsinkelser på flyet. Talen er overrakt Mimmi i kort-format 
isteden. Den berømmet henne for hennes fremtidsrettethet, noe som både gjør henne 
til en veldig god politiker med stor gjennomslagskraft, og til et veldig godt forbilde for 
inkludering av studenter i FO. 
 
Jeg har kommet med innspill til Inger Karseth fra FOs avdeling for helse, sosial og 
profesjon angående FOs svar på en høring om endring i kriterier for ansettelser av 
førsteamanuensiser og professorer i forskerstillinger. Høringen foreslår økt krav til 
undervisningskompetanse, som er en annen måte å beskrive pedagogiske ferdigheter. 
 
Anne-Linn, Sunniva og jeg har hatt møte med Line Haugland fra FOs 
kommunikasjonsavdeling angående et samarbeid om årets studentmagasin. 
 
Anne-Linn, Sunniva og jeg har hatt møte med forbundsleder Mimmi Kvisvik for å bli 
kjent og for å snakke om hvordan FO og FO-Studentene kan samarbeide i året som 
kommer. Hovedfokus for møtet var rekruttering og medlemsbevaring.  
 
I påvente av ansettelse av vikar for studentrådgiver som er 50% sykemeldt i 
svangerskap, har jeg fått en kompenserende stillingsøking for å overta ansvaret for 
enkelte administrative arbeidsoppgaver som ligger til studentrådgiverstillingen. 



 

 

 
 

g) Nestleder 
Lene Fauskanger 
 

Ingen ting til orientering 
 
 

 
VEDTAK 
Tas til orientering 

 
VEDTAK 
SST - sak 22/18   Valg av ny velferdsviterrepresentant 
 
Saksbehandler: Mari Lilleng/Sunniva Roumimper 
Saksfremlegg: Valgkomitéen har vært på Høgskolen i Østfold for å komme i kontakt 
med velferdsvitere som kan være interessert i et verv som velferdsviterrepresentant i 
SST2018. De har funnet Sunniva Nornes Pedersen som går første året velferdsviter 
på HiOF. SST 2018 må ta stilling til om de ønsker å supplere seg med Sunniva 
Nornes Pedersen frem til hun innstilles for valg på landstinget på 
Lokallagskonferansen.  
 
VEDTAK 
SST stiller seg bak valgkomiteens innstilling, og vi supplerer oss med Sunniva 
Nornes Pedersen frem til neste landsting.  
 
 
 
SST - sak 23/18   Politisk program   
 
Saksbehandler: Mari Lilleng/Sunniva Roumimper 
Saksfremlegg: Ved årsmøtet 2016 ble det vedtatt et politisk program som gjelder i 
2017-2018. Dette brukes som utgangspunkt for å fordele ansvarsområder og 
konkrete oppgaver knyttet til hvert punkt. 
 
 
VEDTAK: Politisk program er gjennomgått og oppdatert i eget dokument med 
ansvarsområder, og deles i OneDrive. 
 
 
SST - sak 24/18   Handlingsplan   
 
Saksbehandler: Mari Lilleng/Sunniva Roumimper 
Saksfremlegg: Ved årsmøtet i 2017 ble det vedtatt et politisk program som gjelder i 
2018. Dette brukes som utgangspunkt for å fordele ansvarsområder og konkrete 
oppgaver knyttet til hvert punkt. 
 
VEDTAK 
Handlingsplanen er gjennomgått og oppdatert i eget dokument med ansvarsområder, 
og deles i OneDrive. 
 
 
SST - sak 25/18   Oppfølging av lokallag   
 
Saksbehandler: Mari Lilleng/Sunniva Roumimper 



 

 

Saksfremlegg: En viktig del av våre oppgaver er oppfølging av lokallag, og kanskje 
spesielt arbeidet med lokallag som er i en vanskelig fase, eller på skoler hvor vi ikke 
har lokallag. Vi må ta en gjennomgang av status på de ulike lokallagene og 
utdanningsstedene, samt fordele lokallag mellom hver av oss og sette en plan for 
hvordan vi skal jobbe med oppfølging. Arbeidet er påbegynt på overlappingsmøtet i 
januar, og fortsetter nå. Ved hvert SST-møte orienterer alle om oppdateringer fra 
sine lokallag. 
 
 
VEDTAK 
Lokallagene er fordelt og oppdatert i Google Docs.  
 
 
SST - sak 26/18   Budsjett   
 
Saksbehandler: Mari Lilleng/Sunniva Roumimper 
Saksfremlegg: Vi får innvilget budsjett fra FOs Landsstyre. Det kan søkes om mer 
midler ved revidering av budsjett halvveis gjennom året. Her er forslag til budsjett fra 
administrasjonen.  
 
VEDTAK 
Vi har gjennomgått og vedtatt budsjett.  
 
 
 
SST - sak 27/18   LLK   
 
Saksbehandler: Mari Lilleng/Sunniva Roumimper 
Saksfremlegg: Vedtak fra forrige møte (Sak 14/18 Sentrale konferanser): 
Lokallaget i Grimstad kontaktes og planlegging startes. Kristoffer og Kai-Ove har 
ansvar for denne kontakten. Budsjettet for LLK tas opp på neste møte. 
 
 
VEDTAK 
Budsjett er vedtatt for LLK. Vi har laget utkast til program som ferdigstilles innen 
fredag 23.02.18. Vi har laget utkast til nye retningslinjer for håndtering av konflikter, 
mobbing og trakassering i lokallagene som skal arbeides med av lokallagene under 
LK. Retningslinjene og sakslisten til LLK er sendt lokallagene.  
 
 
SST - sak 28/18   Utenlandstur for SST 2018   
 
Saksbehandler: Mari Lilleng/Sunniva Roumimper 
Saksfremlegg: 
Dette var en eventueltsak på forrige møte. SST (tidligere AU) har pleid å dra på 
utenlandstur rundt slutten av juni for å ha et utvidet SST-møte. Alle oppfordres til å 
komme med forslag vedrørende utenlandstur og møte i juni hva gjelder aktuelle 
datoer og sted. 
 
VEDTAK 
Studentrådgiver og leder undersøker priser.  
 
 
SST - sak 29/18   LS i mars - utdanningsdebatten   
 
Saksbehandler: Mari Lilleng/Sunniva Roumimper 



 

 

Saksfremlegg:Utdanningsdebatten er påbegynt i FOs landsstyre, og saken skal opp 
på landsstyremøtet i mars der det skal vedtas en plan for videre 
utdanninningspolitisk arbeid. Daværende LS-representanter fra AU2017, Helene 
Harby og Mari Lilleng, var aktive på talerstolen. Deres hovedbudskap på vegne av 
studentene var at vi bør høre på medlemsundersøkelsen som er gjort om 
utdanningspolitikk, slutte å diskutere utdanningsmodell og heller bruke ressurser på 
hva som kan bedre kvaliteten på bachelorutdanningene vi har i dag. Vii etterspurte 
også en plan for videre utdanningspolitisk arbeid for velferdsviterutdanningen da 
denne ikke har vært en del av det utdanningspolitiske arbeidet til nå. 
 
Mari og Lene, som er LS-representanter fra SST i 2018, bør være godt forberedt til å 
forsvare studentenes synspunkter på utdanningspolitikk på landsstyremøtet i mars. 
Det bør også diskuteres om vi skal gjøre noe arbeid i forkant av LS for å påvirke 
fylkesavdelingene, profesjonsrådene, velferdsviterutvalget eller forbundsledelsen. 
Dette er vår mulighet til å påvirke utdanningspolitikken til FO, og vi må benytte 
sjansen. 
 
VEDTAK 
SST ønsker å jobbe for at debatten om utdanningsmodell legges død på bakgrunn 
av medlemmenes meninger som fremkommer av medlemsundersøkelsen som ble 
gjennomført høsten 2017. Vi ønsker også at FO skal arbeide for økt finansiering av 
utdanningene, og vi vil etterspørre debatt rundt skikkethet og autorisasjon opp mot 
handlingsplanen for utdanningspolitikk som skal utarbeides i mars. I tillegg vil vi 
kontakte velferdsviterutvalget og etterspørre et samarbeid om å fremme forslag om å 
inkludere velferdsviterutdanningen i handlingsplanen for utdanningspolitikk som 
vedtas i mars.  
 
 
 
SST - sak 30/18   Solidaritetsprosjekt   
 
Saksbehandler: Mari Lilleng/Sunniva Roumimper 
Saksfremlegg: På årsmøtet i 2017 ble det vedtatt at vi skal fortsette å ha Link Child 
Foundation som vårt solidaritetsprosjekt for 2018. Dette blir tredje året vi har 
LCF som solidaritetsprosjekt. Første året ble det innvilget økonomisk støtte og 
AU2016 besøkte LCF i Uganda under sin utenlandstur. Året etter valgte AU2017 
å samlet inn leker, iPader og andre småting som vi sendte til barnesenteret deres. 
Det er nå opp til oss i SST2018 å legge en plan for hvordan vi ønsker å støtte Link 
Child Foundation i år. 
 
VEDTAK 
Vi lager en kampanje for å støtte Link Child Foundation i forbindelse med 
kvinnedagen 8.mars. Denne vil innebære en innsamlingsaksjon gjennom Facebook 
som vi promoterer på FO-Studentenes Facebookside. Kampanjen kjøres i perioden 
23.02.18-08.03.18. Innsamlingen vil skje på følgende måte; for hver krone som 
doneres, gir vi tilsvarende beløp inntil 10 000,- kr. Bilder og tekst brukt i forbindelse 
med aksjonen på Facebook, benyttes også på Instagram.  
Vi promoterer Facebook-kampanjen med inntil 1000,- kr. Mari, Lene og 
studentrådgiver har ansvar for kampanjen.  
 
 
SST - sak 31/18   Årshjul FO-Studentene   
 
Saksbehandler: Mari Lilleng/Sunniva Roumimper 
Saksfremlegg: På januarmøtet vedtok vi en møte- og representasjonsplan for 
vårsemesteret 2018 (sak 9/18). 



 

 

 
SST-møter: 
16-18 februar, Oslo  
  
15 mars SST møte, LLK 16-18 mars, Grimstad/Kristiansand 
 6-8 april, Sandekord 
 
27-30 september, FOLEN 28-30 september 
 
21-23 november, Årsmøte 23-25 november 
SST-møte i juni avklares nærmere ved neste SST-møte. Til neste SST-møte skal 
medlemmer av SST undersøke hvilke datoer som er mulige for å gjennomføre treff.    
 
Markeringer og konferanser (sak 17/18): 
    - 27. februar nettverkssamling for medlemsrekruttering 
    - 8. mars (Lene er ansvarlig) 
    - 12-14. mars NTL ung-konferanse  
    - 20. mars sosialarbeiderdagen (Anne-Linn er ansvarlig) 
    - 1. mai arbeidernes dag (Kristoffer er ansvarlig) 
De som er ansvarlig for en markering skal komme med forslag til hvordan vi i SST 
kan utføre vår markering av dagene. Forslagene vil bli drøftet og stemt over på 
møtet. 
 
 
VEDTAK 
Vi har ikke mulighet til å delta på NTL Ung-konferansen.  
Vedrørende 8.mars, se sak 30/18 solidaritetsprosjekt.  
Mari deltar i debatt om Grønt Sosialt Arbeid i forbindelse med sosialarbeiderdagen, 
og vi lager video hvor vi forteller om valg av profesjon, samt gratulerer alle 
sosialarbeidere med dagen.  
Vi lager kollasj av lokallagene med bilde og tekst om hva de går i tog for på 1.mai. 
Dette gjennomføres på LLK.  
Studentrådgiver undersøker om vi kan benytte forrige bosted som i fjor under 
Arendalsuken 13-18 august.  
 
 
SST - sak 32/18   Eventuelt  
 
Ingen saker til eventuelt. 


