
 

 

Protokoll 
FO-STUDENTENES SST-MØTE 

DATO: 10.-12. mai 

Møtested: Linhusveien 21, Oslo 

 

TIDSRAMME 

Fredag: 18-20:30  

Lørdag: 09-19 

Søndag: 09-17:00 

 

 

 

Sentralstyret (SST) 2019 

 

Leder 
Kristin Aldrigde 41 28 76 07 Send mail 

 

Nestleder 
Raheel Syed 

98 06 67 62 
Send mail 

 

Studentrepresentant i 

Profesjonsrådet for 

Barnevernspedagoger  

Allan Levi Melby 
90 02 89 39 

Send mail   

 

Studentrepresentant i  

Profesjonsrådet for  

Sosionomer 

Geirr Berthinsen 
907 06 114 

Send mail 

 

Studentrepresentant i  

Profesjonsrådet for  

Vernepleiere 

Michael Ouren 
98 81 56 18 

Send mail 

Studentrepresentant for 

Velferdsvitere 
Ask Nødtveidt Kase 

472 89 374 
Send mail 
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FRA FO: 

Studentrådgiver Mari Lilleng 909 46 910 mari@fo.no 

 

 

 

SST - sak 36/19  Konstituering 

 

a. Møteleder 

 

VEDTAK 

Kristin Aldridge 

 

 

b. Referent 

 

VEDTAK 

Mari Lilleng 

 

 

 

SST - sak 37/19  Godkjenninger 

 

a. Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

VEDTAK 

 

Innkalling og saksliste godkjennes 

 

 

b. Godkjenning av protokoll 

 

VEDTAK 

 

Protokoll fra SST-møte 7.-10. mars godkjennes 

 

 

c. Godkjenning av tidsplan for møtet 

 

VEDTAK 

 

Møtetiden utvides fra 14:30 til 17:00 søndag 12. mai. Tidsplanen 

godkjennes med denne endringen.  

 

 

d. Permisjonssøknader 

 

Geirr Berthinsen søker permisjon for hele møtet på grunn av jobb, men 

kan delta via Skype lørdag 12-17. 

 

mailto:mari@fo.no


 

 

Raheel Syed søker permisjon fra hele møtet grunnet obligatorisk 

kompetansekurs på jobben. 

 

Allan Melby søker permisjon for fredagen og lørdagen fra møtestart til kl. 

14:00 grunnet manglende transportmuligheter til Oslo etter undervisning 

på fredagen. 

 

Ask Nødtveidt Kase søker permisjon for hele møtet grunnet jobb. 

 

 

 

VEDTAK 

Alle permisjonssøknader godkjennes. 

 

 

SST - sak 38/19  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 vernepleiere (PRV) 

Michael Ouren 
 

Jeg har presentert Rosa kompetanse og artikkelen jeg har skrevet til profesjonsrådet. Fått mye 

positiv tilbakemelding og skryt. De ønsket innspill for å få en mer utdypning til en større 

fagartikkel, hvis dette lar seg gjøre. Punktene de ga meg var: 

 

• Undersøkelse om hvor ligger seksualitet kompetanse i fagplanen i landet, hvor stor 

del av undervisningen er det? Lar dette seg gjøre ved å se på de ulike fagplanene til 

hvert enkelt studie? Kan dette også brukes som argumentasjonsgrunnlag i 

samarbeidet med Rosa Kompetanse? 

 

• Høre med rehabilitering- og habiliteringssektoren, noen steder man praktiserer at de 

blir innkalt, men på hvilket grunnlag har de kompetanse? De har tverrfaglig 

samarbeid i teamet med fysioteraputer, Ergoterapeuter, Sexologer og de selv, men 

utfra det jeg forhørte meg om, så virker det som man tar utfra faget kompetansen man 

allerede har, og så bygger opp praksis ved å ta på seg saker. Åpenhet og menneskelig 

kontakt for forståelse. 

 

• Få artikler fra Gry, (tilsendt fra Anna i profesjonsrådet) om å utdype bedre og skrive 

mer utfyllende til en fagartikkel til f.eks: vernepleier.no eller fontene? Dette må 

muligens bli et større prosjekt i samarbeid med Mari og eventuelt Anna.  

 



 

 

 

b) Profesjonsrådet for barnevernspedagoger (PRB)  

Allan Levi Melby 

 

Jeg skal på profesjonsrådsmøtet 13.-14. mai. Ellers har jeg ingen ting til orientering. 

 
c) Profesjonsrådet for sosionomer (PRS) 

Geirr Berthinsen 

 

Jeg har hatt skypemøte med Mari om studentmagasin, og vi har planlagt flere møter 

for å få ferdig magasinet. Jeg får ikke deltatt på profesjonsrådsmøtet 13.-14. mai. 

Ellers har jeg ingen ting til orientering.  

 

d) Velferdsviterutvalget 

Ask Nødtveidt Kase 

 

Ingen ting til orienteering. 

 

e) Leder 

Kristin Aldridge 

Sosialarbeiderdagen  

Jeg var på sosialarbeiderdagen på VID. Vi sto på stand med lokallagsstyret på VID, 

og deltok på den spennende fagdagen.  

 

Landsstyret 

Jeg var på landsstyret den 20.-21.mars. Hovedsaken var 

organisasjonsutviklingsdebatten. Jeg tok opp hvordan vi kan styrke forholdet mellom 

FO-Studentene lokalt og fylkesavdelingene. Videre etterspurte vi gode 

rammebetingelser for nettverk og samhandling, med bakgrunn i at vi har ulike behov 

og ulike ønsker på de ulike studiestedene.  

 

LOs student- og ungdomskonferanse  

Vi deltok i debatten og stilte spørsmål til LO sekretær Kristin Sæther. Vi spurte om 

hva LO gjør for å sikre bedre  praksis for våre studier, og fikk til svar at de arbeider 

med blant annet lovfesting av praksisplasser. Videre fikk vi innblikk  i 

rekrutteringstrender og situasjonsbilde over medlemmer i fagbevegelsen. 

Fagforeningsgraden er på vei nedover, og man må endre strategi når man rekrutterer.  

 

Representasjon 

Jeg var på årsmøtet til SAIH, og holdt en hilsningstale fra FO-Studentene.  

 

Lokallagskonferansen 

Vi har gjennomført lokallagskonferansen. Vi har blant annet fått innspill til hvordan 

FO-Studentene kan utvikle seg videre, lokallagshåndboken ble revidert, og vi valgte 

landsmøtedelegasjon. 

 
f) Nestleder 

Raheel Syed 

 
Ingen ting til orienteering. 

 



 

 

g) Studentrådgiver 

Mari Lilleng 

 

REKRUTTERING 

 

Antall medlemmer 

Vi er 2551 studentmedlemmer i FO i dag. 

 

1106 sosionomstudenter 

800 vernepleierstudenter 

592 barnevernspedagogstudenter 

52 velferdsviterstudenter 

 

2365 av studentene går på en av de fire bachelorgradene, 182 av studentene tar 

master- eller videreutdanning. 

 

FO er i dag 29001 medlemmer. FO-Studentene utgjør nå 8,80 % av medlemsmassen. 

 

 

Det verves! 

Vi har vervet 353 medlemmer i år! Samtidig har vi hatt 259 utmeldinger. Det ble gjort 

en stor innsats fra fylkesavdelingene og meg med å kontakte medlemmer i fare for 

utmeldelse da siste frist for siste purring på semesteravgiften gikk ut 1. april. Det ser 

vi ved at vi har 100 færre utmeldinger enn vi har innmeldinger så langt i år. 

 

Det er Bodø, Lillehammer, Stavanger, og NTNU som har vervet flest medlemmer 

hittil i år. Alle lokallag har vervet medlemmer siden nyttår.  

 

 

Hva er målet? 

Tradisjonen er at FO-Studentene utgjør ca. 10 % av medlemmene, men de siste fire-

fem årene har vi ikke klart å få en reell økning i antall studentmedlemmer og ligget på 

ca. 2500. Når resten av organisasjonen har vokst, betyr det at vi nå kun har 8,80% av 

medlemmene. Det er ganske bra, men ikke bra nok hvis vi skal nå 30 000 

medlemmer. 

 

Hvis vi tenker at vi skal komme opp i 10% av målsettingen på 30 000, må vi ha en 

reell medlemsvekst på 449 medlemmer. For hvert medlem vi nå verver, mister vi ett 

som melder seg ut. Derfor må vi verve ca. 900 medlemmer for å nå målet om en reell 

medlemsvekst til 3000 studentmedlemmer innen landsmøtet. Dette er helt mulig å 

oppnå, dersom alle tar sin del av ansvaret. 

 

 

Hvordan skal vi nå målet? 

Når vi tenker på hvordan vi skal nå målet, uavhengig av hvilket mål vi setter oss, må 

vi tenke tre parallelle løp: 

 

- Vi må bygge opp de tillitsvalgte 

- Vi må trekke inn nye medlemmer 

- Vi må beholde medlemmene våre 

 



 

 

Jeg har kontakt med Volda, Agder og Stavanger om å besøke dem nå på denne siden 

av sommeren. Jeg tenkte også jeg skal høre med Bergen om de kunne tenke seg 

drahjelp av noe slag. Erfaringen min er at det hjelper lokallagene til mer motivasjon 

når de får besøk og litt opplæring. Jeg prioriterer derfor høyt å besøke de jeg får til, 

samtidig som vi jobber frem et nytt opplæringssystem for FO-Studentene. 

 

 

Hvis vi venter til høsten med å sette inn støtet, er det for sent. Vi må begynne nå hvis 

vi skal nå målet. Jeg har troen på at vi klarer å nå 30 000 medlemmer innen 

landsmøtet, bare vi holder motet oppe! 

 

 

LOs Studentforum 

Det er gjennomført to møter vedrørende LOs Studentforum. Det første var på 

bakgrunn av at studentrepresentantene fra Industri Energi og Fagforbundet, samt meg, 

ba Munir Jaber om å avklare hvordan prosjektet skal se ut i praksis. Vi opplever at 

studentene våre får ulike beskjeder om hva prosjektet er, og enkelte lokallag har fått 

beskjed om å legge ned sin drift for at aktiviten skal legges inn under styret og driften 

til LOs Studentforum. Dette er ikke det prosjektet vi opplevde at vi sa ja til. Vi ønsker 

derfor at det ryddes opp og avklares nøyere hvordan prosjektet skal gjennomføres, 

noe vi ønsker at både studentansvarlige fra forbundene og LOs ungdomssekretærer i 

fylkene skal få være med på i fellesskap. 

 

Det første møtet var et oppklaringsmøte mellom oss tre som har sendt forespørselen 

om en opprydning i prosjektet og Munir Jaber som er prosjektleder. Munir hadde med 

seg LOs ungdomsekretær Bjarne Lagesen og sekretær Gro Dahl Andersen. Det var 

bare jeg som kunne være fysisk tilstede fra forbundsrepresentantene. De to andre 

deltok via Skype. Dette møtet ble svært lite konstruktivt. 

 

Det andre møtet var også et oppklaringsmøte. Denne gangen var det Bård Nylund, 

administrativt ansvarlig og avdelingsleder for Munir, som ledet møtet slik at Munir 

kunne stille i møtet som likeverdig oss andre. Kristin Sæther, som er ansvarlig for 

studentarbeidet i LOs ledelse var deltaker. I tillegg var det oss tre fra forbundene, og 

denne gangen kunne både jeg og Fagforbundets representant møte fysisk. Dette møtet 

bar preg av bedre møtekultur, samtidig som vi fremdeles ikke kom frem til en felles 

løsning. Munir Jaber ble bedt om å skriftliggjøre sine intensjoner med prosjektet 

tydeligere enn det er gjort i dag, ettersom vi fremdeles ikke helt forstår hva han legger 

i prosjektet. Dette skal føre til et revidert forslag til retningslinjer, som forbundene og 

ungdomssekretærene skal få anledning til å diskutere og forhandle ut fra. Det er 

planleagt et nytt møte med alle forbundsrepresentantene 22. Mai.  

 

 

Vervekampanjer 

Jeg har laget Facebookanonser til vervekampanjene våre, samt for 

påskeeggtrekningen. Vinneren ønsket ikke å bli anonsert på Facebook, men takket for 

påskeegget jeg sendte henne.  

 

 

Studentmagasinet 

Vi har grei kontroll over studentmagasinet. Fristen for å sende til trykk er 1. juni. De 

fleste artiklene er så godt som ferdige. Det er avtalt et invtervju med Vilde Adolfsen 



 

 

fra Landsforeningen for barnevernsbarn 27. Mai, som blir det siste som blir ferdigstilt 

til magasinet. Geirr og jeg holder i trådene og ber om hjelp om vi trenger det. 

 

 

 

 

VEDTAK 

Tas til orientering 

 

 

 

SST - sak 39/19   Evaluering LLK 

 

Saksbehandler: Kristin Aldridge 

Saksfremlegg: Lokallagskonferansen (LLK) 2019 ble avholdt 4.-7. april i år. Vi tar en 

runde rundt bordet med tilbakemeldinger om hva som fungerte godt, hva som kunne 

fungert bedre og hva vi vil gjøre annerledes til neste gang. 

 

VEDTAK 
Vi har fått gode tilbakemeldinger på lokallagskonferansen med noen få unntak. Det 

ble gitt tilbakemelding fra enkelte om at de hadde forventet seg mer faglig påfyll og 

slet med å henge med under landstinget. SST opplevde at de kunne vært bedre 

forberedt på å argumentere for forslagene sine enn de var og tar det med seg til 

årsmøteforberedelsene. Vi opplevde at vi kunne redusert forstyrrelser i møtelokalet 

ved i større grad å kommunisere via digitale kanaler, og i mindre grad hviske og gå 

inn og ut av rommet.   

 

Generelt er SST fornøyde med gjennomførelsen. Tilbakemeldingene både fra SST og 

deltakerne var at det var en hyggelig, spennende og sosial konferanse som motiverte 

til å bli med videre. 

 

SST - sak 40/19   Organisasjonsutvikling og vedtekter   

 
Saksbehandler: Kristin Aldridge 

Saksfremlegg: På lokallagskonferansen hadde vi satt av en halv dag til 

organisasjonsdebatt med deltakerne. Dette ga oss innspill fra lokallagene om hva, 

hvordan og hvem FO-Studentene skal være. Innspillene danner grunnlaget for disse 

spørsmålene, og vi må analysere svarene for å kunne skriftliggjøre hva det er 

medlemmene våre ønsker frem mot årsmøtet der vi skal revidere vedtektene. 

 

Vi skal diskutere følgende spørsmål: 

 

• Hva er formålet til FO-Studentene? 

• Hva er visjonen til FO-Studentene? 

• Hva er verdiene til FO-Studentene?  

• Hva er hovedmålene til FO-Studentene 

• Hvilke oppgaver må vi løse for å realisere målene?   

• Hvordan skal oppgavene fordeles?  



 

 

• Hvordan skal oppgavene koordineres?  

• Hvordan skal myndighet til å fatte beslutninger fordeles i organisasjonen? 

 

Etter vi har diskutert spørsmålene sendes svarene på høring til lokallagstyrene, slik at 

de får mulighet til å komme med tilbakemeldinger før vi sender inn endringsforslag til 

vedtektene. 

 

Vedlegg finner dere i OneDrive under «SST 19 arbeidsdokumenter» og 

«Organisasjonsutvikling» 

Vedlegg 1 – Teoretisk grunnlag for organisasjonsutviklingen 

Vedlegg 2 – Innspill fra LLK  

 

 

VEDTAK:  

 

Vi har startet arbeidet og fortsetter neste møte.  

 

SST - sak 41/19   Handlingsplan   

 
Saksbehandler: Kristin Aldridge 

Saksfremlegg: FO-Studentene vedtar årlig en handlingsplan for SST sitt arbeid. SST 

plikter til å følge handlingsplanen. Handlingsplanen tas derfor opp på alle SST-møter 

som egen sak. 

 

 

VEDTAK 
Handlingsplanen er gjennomgått og oppdatert i OneDrive. 

 
 

SST - sak 42/19   Oppfølging av lokallag   

 
Saksbehandler: Kristin Aldridge 

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. Ved hvert SST-møte orienterer alle om oppdateringer fra sine lokallag. 

Imellom møtene skal alle oppdatere status for lokallagene i OneDrive. 

 

 

VEDTAK 
Lokallagene er fordelt og oppdatert i OneDrive.  
 

 

SST - sak 43/19   Budsjett   

 
Saksbehandler: Mari Lilleng  

Saksfremlegg: Vi får innvilget budsjett fra FOs Landsstyre. I samarbeid med 



 

 

studentrådgiver har SST ansvar for at budsjettrammene overholdes. Oppdatert 

budsjett legges frem på møtet. 

 

VEDTAK 

 
Alle ber sine lokallag søke midler. Til nå er det kun Sogndal, VID Oslo, NTNU og 

Lillehammer som har søkt.  

 

Vi flytter 70 000 fra 410 landsting til 470 Landsmøtedelegasjon fordi vi sparte inn 

70 000 på lokallagskonferansen.  

 

SST - sak 44/19   Årshjul FO-Studentene   

 
Saksbehandler: Kristin Aldridge 

Saksfremlegg:  

 

 

VEDTAK 

Sentrale samlinger:  

4.-7. april – Lokallagskonferansen  

13.-15. september - Leder- og nestledersamlingen  

1.-3. november - Årsmøte 

  

SST-møter:  

16.-17. februar  

7.-10. mars  

10.-12. mai  

21.-25. juni 

9.-11. august  

 

Profesjonsrådsmøter:  

13.-14. mai  

2.-3. september  

  

Landsstyremøter:  

19.-21. mars  

27.-29. mai  

8.-10. oktober  

19. november  

  

Andre aktiviteter:  

29.-31. mars – LOs student- og ungdomskonferanse  



 

 

11.-18. august – Arendalsuka  

20.-24. november – FOs landsmøte 

 

 
 

SST - sak 45/19   Fokusområde for 2019  

 
Saksbehandler: Kristin Aldridge 

Saksfremlegg: På LLK fikk vi signaler om at lovfesting av praksisplasser ikke var et 

område landstinget ønsket vi skulle fokusere på i år. Vi må derfor finne ut hvilke 

"kampsaker" skal vi i SST19 ha i år. 

 

 

VEDTAK 
 

Vi har valgt oss ut fokusområder for årets arbeid.  

 

Rethos: Det første fokusområdet knytter seg til ferdigstillingen av nye retningslinjer 

for helse- og sosialfagene (Rethos). Nå som arbeidet er ferdigstilt som forskrifter til 

høyskole- og universitetsloven, har utdanningsstedene ut 2020 på seg til å 

implementere endringene. Det betyr at de er i gang med å utvikle nye 

fagplaner/studieplaner, og her er vår mulighet for påvirkning. SST ønsker å danne et 

argumentasjonsgrunnlag som lokallagene kan bruke opp mot sine studiesteder knyttet 

til å styrke utdanningens paksis. Det samme vil gjøres for å styrke studentenes 

kunnskap om rosa kompetanse (kompetanse om seksualitets- og kjønnsmangfold) i 

utdanningene i samarbeid med FO og Rosa Kompetanse.  

 

Rekruttering: Rekruttering er et fokusområde for FO-Studentene og FO for øvrig i 

år. Ved landsmøtet i november er målet at FO til sammen har nådd 30 000 

medlemmer. For at FO-Studentene skal gjøre sin del av jobben, må vi ha en reel 

medlemsøkning på 449 medlemmer og nå et samlet medlemstall på 3000 

studentmedlemmer. For å nå dette ønsker SST å utarbeide en plan for måloppnåelse 

og sende ut statusoppdateringer til lokallagslederne. 

 

 

SST - sak 46/19   Landsmøtet 

 

Saksbehandler: Kristin Aldridge/Mari Lilleng 

Saksfremlegg: De fire i SST som sitter i landsmøtedelegasjonen vil naturlig få et 

ansvar for å være godt oppdatert og følge opp oppgaver i landsmøtedelegasjonen, slik 

at Lene, som leder delegasjonen, har noen hun kan støtte seg på blant de valgte.  

 

Under denne saken går vi igjennom hva vi som SST skal gjøre og fordelingen av 

ansvar mellom landsmøtedelegasjonen, SST og leder/nestleder. Det åpnes for 

spørsmål, oppklaringer og diskusjon, med mål om at alle skal ha en opplevelse av at 

de vet hva som er forventet av dem. 

 

VEDTAK 
 



 

 

Utkastene til saksfremlegg er gjennomgått og kommentert. Vi har tatt en runde på 

spørsmål og oppklaring.  

 

SST – sak 47 /19   Eventuelt   

 

Saksfremlegg: Saker kan meldes til eventuelt ved begynnelsen av møtet. Det kan ikke 

gjøres vedtak på denne saken. 

 
Det ble ikke fremmet saker under «eventuelt».  

 

 


