
Saksliste for FO-Studentenes sentralstyremøte 

 

Dato: 04.06.21-06.06.21 

Møtested: FOs forbundskontor, Oslo.  

Tidsramme:  

Fredag: 17.00 - 20.00 (inkludert pauser) 

Lørdag: 10.00 - 20.00 (inkludert pauser) 

Søndag: 10.00 - 19.00 (inkludert pauser) 

Medlemmer av sentralstyret 2021: 

Sigrid Lundervold Nesheim, Vera Louise Olsen, Silje Tunge Nesvik, Aurora Milvang 

og Elina Mariela Dyrnes Nesheim. 

Til stede fra sentralstyret 2021:  

Sigrid Lundervold Nesheim, Vera Louise Olsen, Silje Tunge Nesvik, Aurora Milvang 

og Elina Mariela Dyrnes Nesheim. 

Til stede fra FOs administrasjon: 

Solveig Valkvæ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SST-sak 41/21 Konstituering 

Saksfremlegg Møtet skal konstituere seg med følgende: 

a. Møteleder 

b. Referent 

 

Vedtak a. Sigrid Lundervold Nesheim velges som møteleder 

b. Solveig Valkvæ velges som referent 

 

SST-sak 42/21 Godkjenninger 

Saksfremlegg Møtet skal behandle følgende: 

 

a. Innkalling og saksliste 

 

b. Protokoll fra SST-møte: Trykk her for å lese protokoll.  

 

c. Tidsplan for møtet 

 

d. Permisjonssøknader 

 

Vedtak a. Innkalling og saksliste godkjennes 

b. Protokoll fra SST-møte  

c. Tidsplan for møtet godkjennes 

d. Innkomne permisjonssøknader godkjennes 

 

https://www.fo.no/getfile.php/1337119-1620039421/Bilder/FO-Studentene/Dokumenter/Protokoller/Protokoller%20SST%202021/Protokoll%20SST-m%C3%B8te%2030.04-02.05.pdf


SST-sak 43/21 Orienteringer 

Saksfremlegg Saker som er jobbet med imellom SST-møtene, og som ikke 

dekkes av sakslisten, skal orienteres om under denne saken. 

Deltakerne skal sende inn en skriftlig orientering til 

studentrådgiver i forkant av SST-møtet. I tillegg skal det 

orienteres muntlig under møtet.  

 

a. Profesjonsrådet for barnevernspedagoger v/ Vera 

Louise Olsen 

- Deltatt på profesjonsrådsmøte 03.-04. juni. Her 

diskuterte vi blant annet utgivelse av en bok om grønt 

sosialt arbeid. Ønskelig å få den inn som pensum for 

våre studenter. Barn og unges stemmer skal høres. Har 

foreslått at FO-Studentene bidrar med tekst/innspill.  

b. Profesjonsrådet for vernepleiere v/ Elina Mariela 

Dyrnes Nesheim 

- Hadde møte med kommunikasjonsutvalget, som jobber 

med FOs nettsider, 31. mai.  

- Deltatt på profesjonsrådsmøte 03.-04. juni. 

Vernepleierundersøkelsen er nå klar. Diskuterte blant 

annet hvor mange som melder avvik og hva som skjer 

etter man har meldt avvik. FO-dagene 2022 ble også 

tatt opp, og det er ønskelig at man kommer med innspill 

til tema og foredragsholdere.  

c. Velferdsviterutvalget v/ Aurora Milvang 

- Har neste møte 08.06, hvor vi blant annet skal gå 

gjennom Questbacken som er sendt til medlemmene. 

Deltok på nettverkssamling i regi av Solveig om 

rekruttering og medlemsbevaring av 

studentmedlemmer. 

d. Nestleder v/ Silje Tunge Nesvik 

- Deltar på landsstyremøte 15.-16. juni.  

e. Leder v/ Sigrid Lundervold Nesheim 



- Skal intervjues av Fontene førstkommende mandag om 

studiestart og studentrekruttering. Deltok på 

nettverkssamling i regi av Solveig om rekruttering og 

medlemsbevaring av studentmedlemmer. 

f. Studentrådgiver v/ Solveig Valkvæ 

- Siden sist har jeg ferdigstilt studentmagasinet, som er 

sendt til trykk nå. Deltatt på LOs sentrale 

ungdomsutvalg, hvor vi blant annet snakket om 

sommerpatruljen. Ønsker at vi skal diskutere hvordan 

neste SST kan løfte sommerpatruljen og skape mer 

engasjement blant våre medlemmer.  

- Hatt nettverkssamling for fylkesavdelingene og 

studentmateriellet for studiestart er nå på vei til alle 

avdelingene. Jeg har fått en del forespørsler om besøk 

ved studiestart, de går vi gjennom og fordeler under 

neste sak om oppfølging av lokallag.  

- Kåret vinnere av vervekonkurransen vår og sendt ut 

gavekort til en verdi av 5000 kr som kan brukes på 

hotellopphold hos Nordic Choice Hotels i Norge.  

- Har skrevet ferdig en sak på vegne av FOs faggruppe 

for UH-sektoren og dere, om bruk av studentassistenter 

og psykososialt læringsmiljø. Den er nå hos politisk 

ledelse, før eventuell publisering.  

 

Vedtak Orienteringen tas til orientering.  

 

SST-sak 44/21 Oppfølging av lokallag 

Saksfremlegg FO-Studentene arbeider for å ha aktive lokallag og lokallagsstyrer 

på alle studiesteder hvor våre utdanninger er. FOs 

fylkesavdelinger har ansvar for å opprette og skolere 

lokallagsstyrer. Studentrådgiver og SST bistår ved behov. 

 



I SharePoint er det opprettet et dokument hvor alle lokallag og 

lokallagsstyrene står oppført. Lokallagene fordeles mellom 

medlemmene i SST, slik at hvert lokallag har en kontaktperson. 

SST har ansvar for å opprettholde kontakt med lokallagsstyrene 

og oppfordre til lokal aktivitet. Før hvert SST-møte skal SST ta 

kontakt med lokallagsstyrene for å få status og planlegge bistand 

fra SST og eventuelt studentrådgiver.  

 

 

Vedtak SST har gått gjennom og fordelt alle forespørsler fra 

fylkesavdelingene om besøk ved studiestart.  

 

Siden sist SST har det blitt fattet et mailvedtak, hvor FO-

Studentene i Østfold har blitt gitt 4200 kr for sommeravslutning 

07.06.  

 

SST-sak 45/21 Handlingsplan 

Saksfremlegg På årsmøtet vedtok FO-Studentene en handlingsplan for 2021. 

Denne handlingsplanen har SST ansvar for å følge opp og 

gjennomføre.  

 

Vedtak Valg av hytte til skoleringssamling 17.-19. september godkjennes.  

 

Det dannes en arbeidsgruppe som jobber videre med FOs 

studentkonferanse. Denne arbeidsgruppen består av Elina, Sigrid 

og Solveig.  

 

Solveig skal motta tilbud på hotell til FOs studentkonferanse.  

 



SST-sak 46/21 Årshjul 

Saksfremlegg Ut fra SSTs handlingsplan skal det lages et årshjul som skal 

oppdateres gjennom hele året. Her legges det inn styremøter, 

arrangementer ol.  

 

Dette årshjulet skal SST gå gjennom på hvert styremøte og legge 

inn eventuelle endringer. Det forventes at SST-medlemmene har 

oversikt over egne kalendere under behandling av denne saken. 

Ved permisjon må man sende inn eventuelle begrensninger i 

kalenderen til leder og studentrådgiver via e-post i forkant av 

møtet, slik at SST kan ta hensyn til dette når det gjøres vedtak i 

saken. 

 

Vedtak Dato for neste styremøtehelg er endret til: 27.-29. august. 

 

SST-sak 47/21 Årsmøte 2021  

Saksfremlegg Vi begynner årsmøteforberedelsene. Det innebærer at vi arbeider 

med politisk program, «Visjon og mål for FO-Studentene» og 

handlingsplan for SST22. Sentralstyret bes om å forberede seg 

ved å lese dokumentene, som man finner i mappen 

«Styringsdokumenter» på SharePoint.  

 

Vedtak  Årsmøteforberedelsene er startet på og avsluttes på 

innstillingsmøte 8.-10. oktober.  

 

SST-sak 48/21 Eventuelt 

Saksfremlegg Saker som ikke er meldt ved møtestart, må tas opp på eventuelt. 

Det kan ikke gjøres vedtak på denne saken.   

 



SST har gitt innspill til Sigrid sitt intervju med Fontene 07.06. SST 

har publisert et innlegg i Facebook-gruppen til lokallagsstyrene, 

hvor man reklamerte om skoleringssamlingen og linket til hytten.  

 

 

 

 


