Innkalling til parlamentsmøte
Dato:
Sted:

14.04.21
Teams

Start: 17:00
Slutt: 21:00

Forfall meldes til lena.k.brandal@ntnu.no senest 12.04.21
Godkjenninger og orienteringer
 Valg av ordstyrer, bisitter og referent
 Godkjenning av referat fra forrige møte
 Godkjenning av innkalling
 Saker til eventuelt
 Godkjenning av saksliste/dagsorden
Orienteringer
 Orienteringer fra AU
 Orientering fra råd og utvalg
 Orientering fra ledelsen
Saker:
SPÅ-sak 08/21 – Valg av Arbeidutvalget
D-sak 02/21 - Arbeidsprogram 2021-22
SPÅ-sak 09/21 - Access to menstrual hygiene products
Eventuelt

______________________________________________________________________

Studentparlamentet - SPÅ

Møtedato: 14.04.21.
Sakshandsamar: Arbeidsutvalget 2020/2021
_______________________________________________________________________
SPÅ-sak 8/21
_______________________________________________________________________
Vedlegg
Stillingsbeskrivelser:
Leder
Nestleder
Fag- og lærings-miljøansvarlig
Internasjonalt ansvarlig
Kommunikasjonsansvarlig
Bærekraftsansvarlig
_______________________________________________________________________
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Bakgrunn for saka
Det skal velges nytt arbeidsutvalg som følge av årlig nyvalg.
Stillingene på valg er følgende og skal velges i denne rekkefølgen:
Leder (100% fastlønn)
Nestleder (30% fastlønn)
Rekkefølgen på de tre siste avgjøres ved loddtrekning:
Fag- og læringsmiljø-ansvarlig (frivillig)
Internasjonalt ansvarlig (frivillig)
Kommunikasjonsansvarlig (frivillig)
Bærekraftsansvarlig (frivillig)
Se vedlagte stillingsbeskrivelser for mer info om hvert verv.
Stillingene trer i kraft 1. juli 2021 og avsluttes 1. juli påfølgende år.
Valget foregår i utgangspunktet med håndsopprekning om ikke noen ber om skriftlig
og/eller hemmelig valg.
Det er mulig å stille til alle stillingene helt frem til spørsmålsrunden.
Sakshandsamars vurdering
Studentparlamentet velger arbeidsutvalget.
Arbeidsutvalgets innstilling
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg.

07.04.2021

Stillingsbeskrivelse – Stedlig leder
1. Ansettelsesforhold:
1.1. 100 % honorert verv som går fra 1. juli til 30. juni påfølgende år.
1.2. Er honorert av NTNU.
1.3. Stedlig leder har taushetsplikt.
1.4. Stedlig leder rapporterer til arbeidsutvalget i Studentparlamentet i Ålesund og
Studenttinget NTNU.

2. Arbeidstid
2.1. Stedlig leder har 37,5 timers arbeidsuke
2.2. Stedlig leder skal søke permisjon fra sine studier
2.3. Stedlig leder har mulighet til å ta opp enkeltfag under forutsetningen at
arbeidstiden respekteres som bestemt.
2.4. Stedlig leder skal ha minimum 20 arbeidstimer i uka mellom kl 8:00 og 16:00
fordelt på minimum 4 dager
2.5. Kontortid fastsettes i lag med arbeidsutvalget
2.6. Kveldsarbeid må påregnes, med bl.a. kveldsmøter og noe overtid i hektiske
perioder.
2.7. Overtid kompenseres med avspasering, da 1,5 timer pr time.

3. GENERELLE OPPGAVER
3.1. Stedlig leder har det øverste formelle, politiske, økonomiske og
organisatoriske ansvaret for studentdemokratiet ved NTNU i Ålesund.
3.2. Stedlig leder skal være organisasjonens hovedtalsperson utad.
3.3. Stedlig leder har hovedansvar for at SPÅ følger sine egne regelverk
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3.4. Stedlig leder er ansvarlig for den daglige driften av SPÅ sammen med resten
av arbeidsutvalget og konsulent.
3.5. Stedlig leder har hovedansvar for at arbeidsprogrammet blir brukt og fulgt.
3.6. Stedlig leder skal koordinere eventuelle samarbeidsprosjekter mellom SPÅ og
NTNU i Ålesund.
3.7. Stedlig leder skal ha ansvaret for at Studentparlamentet sin politikk
gjenspeiler seg i alle organer med tillitsvalgte valgt av parlamentet.
3.8. Stedlig leder kan være tilstede som studentrepresentant og representant for
NTNU i Ålesund ved offentlige tilstelninger når SPÅ og/eller NTNU i Ålesund
ønsker dette.
3.9. Stedlig leder skal ivareta og videreutvikle SPÅs kontaktnett, herunder:
3.9.1. Etablere god kontakt med de nasjonale studentorganisasjonene.
3.9.2. Etablere god kontakt med andre studentorganisasjoner ved NTNU.
3.9.3. Holde kontinuerlig kontakt med studentrepresentanter i NTNU i
Ålesunds organer.
3.10.

Se til at arbeidsutvalget og parlamentet holdes oppdatert på aktuelle

3.11.

studentpolitiske saker lokalt og nasjonalt sammen med konsulent.

3.12.

Stedlig leder har ansvar for gjennomføring av kurs og seminar av

relevans for SPÅ.
3.13.

Stedlig leder er ansvarlig redaktør for alle publikasjoner som er gitt ut

av, eller på vegne av SPÅ.

3.14.

Stedlig leder skal sammen med konsulent og

kommunikasjonsansvarlig, spre relevant informasjon fra Studentparlamentet
raskt og effektivt ut til studentene ved NTNU i Ålesund.
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3.15.

Stedlig leder har ansvar for å holde SPÅs hjemmesider på Internett

oppdaterte og aktuelle i samarbeid med konsulent og kommunikasjonsansvarlig.

3.16.

Stedlig leder har hovedansvar for delegering av arbeidsoppgaver.

4. OVENFOR STUDENTPARLAMENTET

4.1 Få organisasjonen på fote snarest mulig ved studiestart og ha kontinuitet i
arbeidet gjennom hele året.
4.2 Påse at Studentparamentet sin paragraf om partipolitisk uavhengighet blir
overholdt.
4.3 Ha det overordnede ansvar ved gjennomføring av parlamentsmøter, herunder
innkalling, ordstyrerbord og saker.
4.4 Skaffe møtestedlig leder og bisitter til parlamentsmøtene i samarbeid med
konsulent.
4.5 Ha ansvar sammen med konsulent for Studentparlamentets økonomi,
herunder budsjett og regnskap.
4.6 Ha ansvar for halvårs og helårs regnskap som skal legges frem for
Studentparlamentet.
4.7 Ha ansvar for å skrive halvårs og helårs rapporter samt årsrapport med
årsregnskap.
4.8 Stedlig leder er ansvarlig for at det iverksettes opplæring av
studentparlamentets medlemmer og de studentrepresentantene som
representerer studentene i NTNU i Ålesunds organer.
4.9 Stedlig leder skal være en aktiv informasjonskanal i forkant av valgene for å
oppnå høy valgdeltakelse.

5. OVENFOR ARBEIDSUTVALGET
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5.1 Få organisasjonen på fote snarest mulig ved studiestart og ha kontinuitet i
arbeidet gjennom hele året.
5.2 Ha det overordnede ansvar ved gjennomføring av styremøter, herunder
saksliste og innkalling.
5.3 Stedlig leder har delegeringsmyndighet.
5.4 Legge forholdene til rette for arbeidsutvalgets arbeid.
5.5 Være ordstyrer på møter i arbeidsutvalget.
5.6 Se til at arbeidsutvalget og parlamentet holdes oppdatert på aktuelle
studentpolitiske saker lokalt og nasjonalt sammen med
organisasjonssekretæren / kontorsjefen.
5.7 Ansvarlig for opplæring av arbeidsutvalgets medlemmer.
5.8 Stedlig leder skal forberede høringsuttalelser sammen med arbeidsutvalget for
fremlegging for SPÅ og/eller NTNU i Ålesund.

6. Ovenfor Studenttinget
6.1. Stedlig leder sitt med stemmerett i arbeidsutvalget i Studenttinget.
6.2. Stedlig leder skal være en aktiv del av arbeidsutvalget og forberede saker
som skal behandled i studenttinget.

7. Ovenfor konsulent
7.1. Stedlig leder har ansvar for konsulentens arbeidsoppgaver i samarbeid med
Sit og NTNU.
7.2. Samarbeide med konsulent med tanke på utarbeide budsjett og regnskap.

8. Mistillit
Sjå paragraf §6 i Studentparlamentets vedtekter.
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Stillingsbeskrivelse
Internasjonalt ansvarlig i Studentparlamentet
1. GENERELLE OPPGAVER
1.1. Internasjonalt ansvarlig vil ha særlig ansvar for organisasjonens internasjonale
politikk.
1.2. Internasjonalt ansvarlig har ansvaret for alt som går på temaet internasjonalt, som for
eksempel utvekslingsspørsmål, internasjonalt samarbeid mellom institusjoner, og
oppfølgning av fusjonen relevante temaer.
1.3. Påse at SPÅs paragraf om partipolitisk uavhengighet blir overholdt.
1.4. Bør samarbeide med Internasjonalt ansvarlig i Studenttingets arbeidsutvalg.
1.5. Bør samarbeide med International Students Union (ISU).
1.6. Bør samarbeide med Norsk Student Organisasjon (NSO).
1.7. Bør samarbeide med Fadder for å legge til rette for at de internasjonale studentene for
et godt møte med NTNU Ålesund og blir godt integrert med de andre studentene.
2. OVENFOR STUDENTPARLAMENTET
2.1 Har ansvar for distribuering av informasjon som havner under temaet internasjonalt.
2.2 Har ansvar for å skaffe informasjon om internasjonal studentutveksling.
2.3. Internasjonalt ansvarlig skal være Studentparlamentet sin kontaktperson i forhold til
ANSA.
2.4. Internasjonalt ansvarlig skal være Studentparlamentet sin representant i ERASMUS
Student network (forutsetter at skolen blir med i ERASMUS Student network)

3. OVENFOR INTERNASJONAL GRUPPE
3.1. Internasjonalt ansvarlig kan sette ned en internasjonal gruppe.
3.2. Sørge for at internasjonalgruppe har møte minst hver 6. uke, for å forberede saker som
skal opp i Studentparlamentet.
3.3. Representere styrets syn i saker som blir tatt opp i internasjonal gruppe.
3.4. Internasjonalt ansvarlig har delegeringsmyndighet i internasjonal gruppe.
3.5 Internasjonal gruppe bør bestå av:
Internasjonal koordinator i Ålesund.
Studenter med erfaring med utveksling.
Norske studenter.

4. OVENFOR STYRET

Postadresse
Studentparlamentet
NTNU i Ålesund
Larsgårdsvegen 2
N-6025 Ålesund

Besøksadresse
Rom A130
Larsgårdsvegen 2

Telefon
+47 70 16 12 90
Telefaks
+47 70 16 12 91

Bankkonto
3900.34.66063
Org.nr:
NO 981 241 339

E-post
alesund@studenttinget.no
Internett
www.studparl.no

4.1. Være styrets kontaktperson til internasjonal gruppe.
4.2. Informere styret om hvilke saker som tas opp i internasjonal gruppe.
4.3. Informere styret om saker av internasjonal karakter.
4.4. Kan bli delegert oppgaver som ikke har med ansvarsområdet å gjøre.
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Stillingsbeskrivelse
Fag- og læringsmiljøansvarlig i Studentparlamentet
1. GENERELLE OPPGAVER
1.1. Fag- og læringsmiljøansvarlig har ansvar for fag-, forskning- og læringsmiljøpolitiske
problemstillinger, blant annet ansvaret for Studentparlamentets politikk innenfor
eksamensformer, undervisningsmetoder, læringsarealer og forskning.
1.2. Fag- og læringsmiljøansvarlig sitter som fast representant i Læringsmiljøutvalget i
Ålesund.
1.3. Drive med fagkritisk arbeid, og jobbe for en best mulig evaluering av undervisningen
på instituttene i samarbeid med tillitsvalgte.
1.4. Være tilgjengelig for studenter som har spørsmål eller klager vedrørende
undervisningsform/forelesere i samarbeid med tillitsvalgte.
1.5. Være aktiv i spørsmål vedrørende endring, utforming og nybygg av læringsarealer på
campus.
1.6. Ha en aktiv rolle i diskusjoner og debatter som vedrører læringsmiljøet ved NTNU i
Ålesund. Herunder fysisk, psykososialt, organisatorisk, digitalt og pedagogisk
læringsmiljø.
1.7. Arbeide for mer tverrfaglig samarbeid.
1.8. Fag- og læringsmiljø-ansvarlig skal samarbeide med Studenttingets
læringsmiljøansvarlig, fagpolitisk nestleder og med alle læringsmiljøutvalg på NTNU
i relevante tilfeller.

2. OVENFOR STUDENTPARLAMENTET:
2.1. Ha ansvar for å bygge opp en kompetansebank og dokumentere det arbeidet SPÅ gjør
i forhold til studiekvalitet på NTNU i Ålesund.
2.2. Legge frem aktuelle problemstillinger omkring fagkvalitet, forskning og læringsmiljø.
2.3. Få organisasjonen på fote snarest mulig ved studiestart, og ha kontinuitet i arbeidet
hele året.
3. OVENFOR FAG- OG LÆRINGSMILJØGRUPPEN:
3.1. Fag- læringsmiljøansvarlig kan sette ned en fag- og læringsmiljøgruppe.
3.2. Sørge for at fag- og læringsmiljøgruppen har møte minst hver 6. uke, for å forberede
saker som skal opp i Studentparlamentet.
3.3. Representere arbeidsutvalget syn i saker som blir tatt opp i fag- og
læringsmiljøgruppen
3.4. Fag- og forskningsansvarlig har delegeringsmyndighet i fag- og læringsmiljøgruppen.
3.5.
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4. OVENFOR ARBDIESUTVALGET:
4.1 Være arbeidsutvalgets kontaktperson til fag- og læringsmiljøgruppen.
4.2. Informere arbeidsutvalget om hvilke saker som tas opp i fag- og læringsmiljøgruppen.
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Stillingsbeskrivelse
Kommunikasjonsansvarlig
1. GENERELLE OPPGAVER
1.1. Kommunikasjonsansvarlig er ansvarlig for profileringen av Studentparlamentet.
1.2. Kommunikasjonsansvarlig er ansvarlig for å videreformidle den informasjon som er
godkjent av leder til studenter, NTNU i Ålesund og eksterne aktører.
2. OVENFOR STUDENTENE:
2.1. Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for å bringe ut informasjon til studentene om
hva SPÅ holder på med, samt å sørge for at informasjonen er lett tilgjengelig.
2.2. Kommunikasjonsansvarlig har hovedansvaret for oppdateringen av kontoer på sosiale
medier, og eventuelle andre informasjonskanaler SPÅ benytter seg av.
2.3. Kommunikasjonsansvarlig skal jobbe aktivt med å få studentene til å møte på
Studentparlamentets møter.
2.4. Sende ut informasjonsskriv til studentene ved behov.
3. OVENFOR STYRET:
3.1. Kommunikasjonsansvarlig plikter å være et aktivt styremedlem, og kan tildeles
saker som ikke har direkte med vervet å gjøre.
4. KOMMUNIKASJONSGRUPPE:
4.1. Kommunikasjonsansvarlig kan danne en kommunikasjonsgruppe nedsatt av
Studentparlamentet.
Ved danning av kommunikasjonsgruppe:
4.1.1. Kommunikasjonsansvarlig skal
 Være leder for kommunikasjonsgruppen. De holder møter hver 6. uke.
 Representere styrets syn i saker som blir tatt opp i
kommunikasjonsgruppen.
 Kommunikasjonsansvarlig har delegeringsmyndighet i
kommunikasjonsgruppen.
 Informere styret om hvilke saker som tas opp i informasjonsgruppen.
Postadresse
Studentparlamentet
NTNU i Ålesund
Larsgårdsvegen 2
N-6025 Ålesund

Besøksadresse
Rom A130
Larsgårdsvegen 2

Telefon
+47 70 16 12 90
Telefaks
+47 70 16 12 91

Bankkonto
3900.34.66063
Org.nr:
NO 981 241 339

E-post
alesund@studenttinget.no
Internett
www.studparl.no

STILLINGSBESKRIVELSE NESTLEDER I
STUDENTPARLAMENTET
1. GENERELLE OPPGAVER
1.1. Skal være leders stedfortreder når denne er borte.
1.2. Ha det øverste ansvaret for oppfølging av tillitsvalgte
1.3 Bidra til å sikre at Studentparlamentet ved NTNU i Ålesund forblir partipolitisk
uavhengig.
2. OVENFOR STUDENTPARLAMENTET:
2.1. Ha ansvar sammen med leder for at SPÅs politikk gjenspeiler seg i alle organer med
tillitsvalgte studenter.
2.2. Sammen med leder, få organisasjonen på fote snarest mulig fra tiltredelsesdato, og ha
kontinuitet i arbeidet gjennom hele året.
3. OVENFOR ARBEIDSUTVALGET:
3.1. Være leders stedfortreder når denne er borte.
3.2. Informere AU om saker angående tillitsvalgte.
4. OVENFOR INSTITUTTILITSVALGTE/KLASSETILLITSVALGTE:
4.1. Ha et overordnet ansvar i samarbeid med Organisasjonssekretær ved valg av
klassetillitsvalgte.
4.2. Nestleder er ansvarlig for at det iverksettes opplæring av klassetillitsvalgte i
samarbeid med leder.
4.3. Kalle inn til møter i ITV-forum
4.4. Ha et overordnet ansvar i samarbeid med leder med tanke på utarbeidelse av kurs og
gjennomføring av kurs for ITVer underveis i studieåret.
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Bærekraftsansvarlig
1. GENERELLE OPPGAVER
1.1. Bærekraftsansvarlig er den i studentparlamentets AU som har fokus på alt som omgår
miljø og bærekraftsmålene.
2. OVENFOR STUDENTENE:
2.1. At NTNU tar bærekraftsmålene på alvor
2.2. Busstilbudet i Møre og Romsdal
2.3. Generelle klimasaker i Ålesund
2.4. Pantesystemet på NTNU i Ålesund
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Møtedato: 14.04.21
Saksbehandler: Stine Romundstad
_______________________________________________________________________
D-sak 02/21
Arbeidsprogram for Studentparlamentet 21/22
_______________________________________________________________________
Forkortelser
NTNU – Norges Teknisk-naturvitenskaplige Universitet
SPÅ – Studentparlamentet ved NTNU i Ålesund
ITV – Instituttillitsvalgt
VU – Velferdsutvalget i Ålesund
STI – Studenttinget ved NTNU
Vedlegg
Forslag til arbeidsprogram for Studentparlamentet 21/22
_______________________________________________________________________

1
2
3

Bakgrunn for saken
Studentparlamentets vedtekter sier at arbeidsprogrammet skal diskuteres på det siste
ordinære SPÅ-møtet før sommeren, og tas opp som vedtakssak på høstens første møte,
dette for kontinuitet i arbeidet og erfaringsoverføring fra sittende parlament.

4
5
6

Arbeidsprogrammet er delt inn i fem hovedområder; studentdemokratiet, fag- og
læringsmiljø, internasjonalt arbeid og kommunikasjon. I tillegg er det en del med forslag til
spesifikke oppgaver studentparlamentet skal jobbe med.

7
8
9
10

Som spesifisert under «formål» er arbeidsprogrammet et dokument som legger føringer
for hva arbeidsutvalget skal jobbe med. Arbeidsprogrammet skal inneholde både
dagsaktuelle og pågående saker, samt saker parlamentet mener arbeidsutvalget burde
ha spesielt fokus på.

11
12
13
14

Saksbehandlers vurdering
Saksbehandlers mener at det er viktig at arbeidsprogrammet inkluderer parlamentets
viktigste fokusområder og mål. Ved å ikke legge til for mange punkter vil arbeidsutvalget
kunne fokusere mer på de enkelte målene.

15
16
17
18
19
20

Grunnet pandemien vil det være et økt behov for tiltak rettet mot mental helse, som
forsøkt reflektert i arbeidsprogrammet. Punktene vil være relevante selv ved lettere
smittebilde.
Innstilling
Studenttinget diskuterer saken.
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Formål

3
4
5
6
7
8

Arbeidsprogrammet til Studentparlamentet ved NTNU i Ålesund skal
legge føringer for aktivitet og fokusområder gjennom studieåret. Arbeidsprogrammet
er et ledende dokument for arbeidsutvalget i SPÅ. Dokumentet er delt inn i
5 hovedområder og ett område med spesifikke forslag/saker. Dokumentet er
gjeldende fra datoen det blir vedtatt i SPÅ. Endringer kan gjøres ved 2/3 flertall i
SPÅ, jf. Vedtektene.

9

Generelt

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Studentparlamentet ved NTNU i Ålesund skal samarbeide tett med Studenttinget
NTNU og Velferdsutvalget i Ålesund om saker som er relevante. Vi skal i tillegg
samarbeide med Studentparlamentet ved NTNU i Gjøvik og de ulike studentrådene
ved NTNU.
I samarbeid med Studenttinget i Volda og Studenttinget i Molde utarbeide ei
studentmelding som skal behandles i Fylkestinget. Følge opp implementering av
studentmeldinga til Ålesund Kommune. Være aktivt deltakende i all utvikling ved
Campus Ålesund. Være en aktiv del i samfunnsdebatten og ha stor synlighet blant
studenter og andre. Hjelpe linjeforeningene på campus.

19

Studentdemokratiet

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Studentparlamentet ved NTNU i Ålesund skal:
 Arrangere Kick-off for medlemmer i SPÅ, ITV’er og VU.
 Være aktive med opplæring av tillitsvalgte.
 Bidra i oppstart og drift av ITV-forum Ålesund.
 Sørge for at studentene i Ålesund er representerte i alle fora der det er
hensiktsmessig.
 Bistå i valg til Studenttinget, NTNU styret og ITVer (Studentvalget).
 Finne en løsning rundt problematikken med at studenttinget og
studentparlamentet har forskjellige perioder.
 Utvikle gode sakspapir og politiske plattformer som gagner studentene ved
NTNU i Ålesund.
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Fag- og læringsmiljø

32
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34
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Studentparlamentet ved NTNU i Ålesund skal:
 Jobbe for at laber og simulatorer er mest mulig tilgjengelige der det lar seg
gjennomføre.
 Jobbe tett med aktuelle partnere for å øke og sikre god utdanningskvalitet ved
NTNU i Ålesund. Herunder være en konstruktiv part i saker der studenter gir
tilbakemelding på studiet.
 Jobbe for at informasjon om studier og arbeidskrav er lett tilgjengelig for alle
studenter.
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Jobbe for at alle studenter har tilstrekkelig kunnskap om sine rettigheter.
Være initiativtaker til aktiviteter som kan bidra positivt til campusutvikling.
Være en aktiv part i utvikling av campus, etablering av undervisningslokaler og
omdisponering av lokaler.
Fortsette arbeidet med at gymsal en dag kun skal brukes til fysisk aktivitet og
studentarrangement.
Sørge for at studenter blir ivaretatt under de store bygnings og
omstillingsprosessene ved NTNU i Ålesund. Hjelpe til å spre informasjon som
studenter trenger under prosesser.
Sørge for at flest mulig svarer på studiebarometeret når det er relevant. Jobbe
for at hver utdanning/klasse bruker 1 forelesning på at studenter kan svare på
studiebarometeret, når de går 2 og 5 år av sin utdanning.
Fokus på psykisk helse – synliggjøre tilbud som finnes (psykologtilbud
og studentprest).
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Internasjonalt arbeid
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Studentparlamentet ved NTNU i Ålesund skal:
 Bidra i dannelse av en oversiktlig prosedyre for hvordan en kan reise på
utveksling, og oppdatere prosedyre ved behov.
 Samarbeide tett med ISU og Internasjonale koordinatorer.
 Bidra til at informasjon til studenter, både fra SIALS og NTNU er tilgjengelig på
engelsk.
 Jobbe aktivt for integrering av internasjonale studenter.
 Organisere ett internasjonalt arrangement under campus uka.
 Arrangere felles julebord for ISU og Studentparlamentet.
 Work to create jobs for International students on campus.
 Directly be involved with the International Committee to plan the events and
meeting with the upcoming exchange and new students every year.
 Provide information about every other student organization through workshop
or events (coordinate with ISU and International Committee) so that they be
part of it.

70

Kommunikasjon
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Studentparlamentet ved NTNU i Ålesund skal:
 Bruke kommunikasjon jevnt gjennom hele året for økt synlighet.
 Bruke sosiale medier aktivt for å nå ut til studenter.
 Bruke nettsida til SPÅ aktivt i arbeidet gjennom året.
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Forslag til spesifikke oppgaver studentparlamentet skal jobbe med
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Studentparlamentet ved NTNU i Ålesund skal:
 Eksamen i alle fag begge semester – konteeksamen åpen for alle (også for de
som ønsker å forbedre karakter).
 Jobbe for at NTNU respekterer sensurfristen, og at eventuelle brudd får
konsekvenser.
 Bidra til at avvikssystemet utvikles, brukes og forbedres ved behov.
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Samarbeide tettere med NTNU for å forbedre informasjonsflyten til studentene
om viktige tema. F.eks. manglende informasjon om F-blokka og innsidas
funksjon.
Gjennomføre en kampanje med fokus på mental helse.
Synliggjøre arbeidet som blir gjort i SPÅ.
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Forkortelser
NTNU – Norges Teknisk- og Naturvitenskapelige Universitet
SPÅ – Studentparlamentet ved NTNU i Ålesund
ISU – International Student Union
VU – Velferdsutvalget i Ålesund
Vedlegg
_______________________________________________________________________

Background for the case
1
2
3
4
5
6
7

The access to sanitary pads and other period products could make a positive impact on
student’s wellbeing. The free supply of the contraceptive in the school premises has been
appraised by every other student and it made us question that there should be an inclusion
of period products as well. However, if the demand exceeds the supply, reusable sanitary
pads can be considered in any case as they are eco-friendly and in terms of emergency.

Caseworkers’ evaluation

8
9
10
11

There is a serious requirement for menstrual hygiene supplies inside NTNU. I have
encountered few fellow students in search of these products and was disappointed that
the nursing care department does not have them. If an emergency is bound to occur, it
would be a stepping-stone for NTNU in the path of menstrual hygiene management.

12

Suggestions

13

The student parliament believes that:

14



NTNU should provide period products on school premises.

15
16



NTNU should consider the supply of reusable sanitary pads as a more sustainable
option.
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