
  

Innkallingsdato: 24.03.2022 

Møtedato: 01.04.2022- 03.04.2022 

Klokkeslett: 01/04: 17-20 

02/04: 10-14 

03/04: 10-16 

  

Referent: Solveig Valkvæ  

Til stede fra FO-Studentenes sentralstyre: Sigrid Lundervold Nesheim, 

Patricia Eriksen, Annette L’orange Ekstrøm, Maren Vieth Mildestvedt 

og Johanna Elisabeth Fevang  

Møte med FO-Studentenes sentralstyre (SST)  

Saksliste:  

 

Punkt  Beskrivelse  

18/22 Godkjenning av: 

• Innkalling 

• Permisjonssøknader 
 
Sabrina Vindorum Wikjord søker om permisjon for hele styremøtehelgen 1.-3.04.2022. 
 
Johanna Elisabeth Fevang søker om permisjon for lørdag 02.04.2022.  
 
Annette L’orange Ekstrøm søker om permisjon for fredag 01.04.2022.  
 

Vedtak Innkalling og permisjonssøknader godkjennes.  

19/22  Evaluering av skoleringssamlingen 
 
Det har blitt sendt ut evalueringsskjema om skoleringssamlingen 25.-27. mars til deltakerne. 
Sentralstyret går gjennom svarene og deler egne erfaringer etter skoleringssamlingen. Det 
skal bli laget en skriftliggjort evaluering, som man kan bruke ved neste arrangement. 
 

Vedtak Sentralstyret har skriftliggjort sine erfaringer med helgen og det anonyme 
evalueringsskjemaet som deltakerne har svart på har blitt gjennomgått og lagret på 
SharePoint.  

  

  

  



20/22 Årshjul 
 
Sentralstyret går gjennom vedtatt årshjul og avtaler hvem som skal være til stede på 
møter/arrangement som finner sted innen neste styremøte 29.04.22-01.05.22. Eventuelle 
endringer i årshjulet legges frem og vedtas på dette punktet.  

Vedtak Datoer for SUs sommerleir og LOs sommerpatrulje er lagt inn i årshjulet. Dato for neste 
styremøte er 29.-30.04.2022, mens 01.05 vil gå til 1.mai-markeringen i Oslo hvor 
sentralstyret skal delta.  

21/22  Orientering fra landsstyremøte, profesjonsrådene og Velferdsviterutvalget 
 
Det har nå vært gjennomført møter i profesjonsrådene og Velferdsviterutvalget, samt to 
landsstyremøter hittil i 2022. Sentralstyremedlemmene orienterer om møtenes innhold. 
 

- Sigrid Lundervold Nesheim deltok på landsstyremøte 16.-17. mars, fysisk ved 
Sørmarka. Saker som blant annet ble tatt opp var medlemsstatus, tillitsreform, 
hovedoppgjøret, avdelingsstruktur i FO med tanke på splittelse av tidligere 
fylkessammenslåinger og tre uttalelser; likestilling og likelønn, krigen i Ukraina og 
tillitsreform. Det ble også gitt en gjennomgang av post covid-rapporten og FOs nye 
varslingsrutiner, som gjelder for alle ledd i organisasjonen inkludert FO-Studentene. 
Sentralstyret må informere resten av studentorganisasjonen om varslingsrutinene. 

 
- Patricia Eriksen har deltatt på FOs profesjonsrådsmøte for barnevernspedagoger 

digitalt 04. mars. Flere av sakene fra landsstyremøtet ble også orientert om på 
profesjonsrådsmøtet. FO har fått plass i barnevernsutvalget, har snakket om 
arbeidet med autorisasjon som er et veldig viktig arbeid for barnevernspedagoger – 
det kommer snart en juridisk utredning. Det skal skje en evaluering av FOs 
faggruppe for barnevern.  

 
- Johanna Elisabeth Fevang har deltatt på FOs profesjonsrådsmøte for vernepleiere 

digitalt 04. mars. Det er satt ned en helsepersonellkommisjon som skal komme med 
en NOU, uten vernepleiere, men FO jobber tett for å bidra inn her og har mobilisert 
medlemmer for å gi innspill. Snakket en god del om helsekompetansen vår. Er 
planlagt et samarbeid med NSF om å lage en brosjyre som sier noe om hva 
sykepleieren og vernepleieren kan. Har kommet en nettside som er imot 
atferdsanalytisk arbeid (www.nevromangfold.org), er dette noe man skal ta stilling til 
eller skrive en uttalelse om? Snakket en del om konsulentbruk i kommuner.  
 

- Maren Vieth Mildestvedt deltok på profesjonsrådet for sosionomer i Svalbard 02.-04. 
mars. Det var et annerledes profesjonsrådsmøte, som var samlende og vi lærte 
utrolig mye om Svalbard. Snakket en del om boken FO skal utarbeide om grønt 
sosialt arbeid og hvordan den hittil er utformet. Her fikk jeg gitt mange innspill fra et 
studentperspektiv. Fikk innblikk i hverandre sitt fagfelt og jeg lærte veldig mye om 
hva man kan jobbe med som sosionom.  
 

- Annette L’orange Ekstrøm hadde møte med Velferdsviterutvalget digitalt 22. februar. 
Her avtalte hun med en fra Velferdsviterutvalget at de skal inn i klassens time på 
bachelor i arbeids- og velferdsfag ved studiestart. I tillegg skal Annette samarbeide 
med Velferdsviterutvalget om en fagdag i slutten av september for studentene ved 
Høgskolen i Østfold.  

 
 

Vedtak Orienteringen tatt til orientering. 
 



22/22  Praksis 
 
Annette L’orange Ekstrøm oppsummerer fra møtet med Velferdsviterutvalget, hvor hun tok 
opp praksistilbudet til studenter ved bachelor i arbeid- og velferdsfag. Eventuell oppfølging 
av dette planlegges under sak 22/22.  
 

- Annette har hatt et møte med sin vara i februar, hvor de primært diskuterte den nye 
mentor-ordningen som har blitt obligatorisk. Studentene virker ikke fornøyd med den 
nye ordningen. Var veldig usikkert med mye kontrabeskjeder, og flere studenter vet 
ikke om de vil bestå. Organiseringen og gjennomføringen var ikke optimal. Tok med 
innspillene til Velferdsviterutvalget, skal ha møte med Høgskolen i Østfold i slutten 
av september hvor de blant annet skal spørre om den nye praksisordningen. Annette 
vil på dette møtet foreslå å legge inn praksis som et valgfag.  
 

Vedtak Orienteringen tatt til orientering. 

23/22  FOs studentkonferanse 2022 
 
Studentrådgiver og arbeidsgruppen presenterer arbeidet med studentkonferansen som har 
blitt gjort siden forrige styremøte.  
 
Sentralstyret arbeider med programmet for studentkonferansen under sak 23/22.   

Vedtak Studentkonferansen holdes ved Scandic Oslo Airport 9.-11. september, hvor det er booket 
overnatting for 100 deltakere. Oppstart er lagt til kl. 17.00 fredag 09.09 og avslutning er lagt 
til kl. 14.30 søndag 11.09.  
 
Arbeidet med programmet er startet på og arbeidsgruppen fortsetter med programmet og 
med å kontakte innledere torsdag 07.04 kl. 14.00.  
 

24/22 Webinar for overgangen fra student til arbeidstaker – hva burde jeg vite? 
 
Studentrådgiver orienterer om et eller flere potensielle webinar rettet mot våre medlemmer 
som er avgangsstudenter. Sentralstyret skal vurdere om det er ønskelig å gjennomføre 
dette, datoer for dette og hva man i så fall burde ha på programmet, som studenter trenger 
informasjon om før arbeidslivet starter.  
 
 

Vedtak Webinaret holdes 10.05.22. Programmet er lagret i SharePoint.  
 

25/22 Verving av studenter 
 
Studentrådgiver orienterer om arbeidet Minsk har påbegynt med verve-/synlighetskampanjen 
vår. I tillegg skal sentralstyret arbeide med å finne gode verktøy for verving ved 
studiestedene fremover og tilknyttet studiestart. 

Vedtak - Alle lokallagsstyremedlemmer skal få anledning til å bestille studentgenseren 
- Det legges ut skjema for å samle inn størrelser i «FO-Studentenes lokallagsstyrer», 

og en fra hvert styre vil få tilsendt genserne 
- T-skjorter med studentdesign skal produseres  
- Sentralstyremedlemmene skal oppfordre lokallagsstyrene til å søke om midler fra 

sentralt 
- Vervekampanjen fra Minsk ferdigstilles før påskeferien 

 



 

26/22 Kontaktpersoner for lokallagsstyrene 
 
Sigrid Lundervold Nesheim ønsker å ta over ansvaret som kontaktperson for FO-Studentene 
i Sogndal, ettersom hun er student i Sogndal. I tillegg har FO-Studentene i Volda fått et 
lokallagsstyre, som det må velges kontaktperson for.  
 

Vedtak Sigrid Lundervold Nesheim velges som ny kontaktperson for FO-Studentene i Sogndal og 
Johanna Elisabeth Fevang velges som ny kontaktperson for FO-Studentene i Volda.  

27/22 Eventuelt 
 
Saker til eventuelt tas opp under sak 18/22 punkt 1, godkjenning av innkalling. 
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