Anbefalt mal for
informasjons- og samarbeidsmøte mellom
fakultets-/avdelingsledelsen og studenttillitsvalgte
Fastsatt av utdanningsdirektøren 9. Juni 2021

Bakgrunn og formål
Fakultets-/avdelingsdirektør har i samarbeid med STA ansvar for å invitere til informasjons- og
samarbeidsmøte med studenttillitsvalgte, jf. UiAs kvalitetssystem for utdanning kap.3. Dette er
en viktig arena hvor fakultets-/avdelingsledelsen og studenttillitsvalgte kan møtes for åpen
dialog. Det formelle ansvaret ligger på fakultets-/avdelingsdirektør, og det anses viktig at
ledelsen tar seg tid til å delta, lytte og legge opp til dialog. Det skal være minst ett
samarbeidsmøte i semesteret, men flere møter kan arrangeres.
Tidspunkt, invitasjon og deltakere
Fakultetet/avdelingen planlegger, arrangerer og sender ut invitasjon til studenttillitsvalgte via
mail. Høstens møte arrangeres kort tid etter felles opplæring av studenttillitsvalgte, men før
hovedperiode for emnevaluering (f.eks. september/tidlig oktober). I dette møtet deltar STA for
å orientere om sin rolle. Vårens møte anbefales gjennomført etter semesterregistrering, men før
hovedperiode for emneevaluering (f.eks. midten av februar). STA kan inviteres etter
ønske/behov.
Fakultets-/avdelingsledelsen setter agenda for møtene med relevant tematikk. Deler av
agendaen bør inneholde muligheten til å løfte saker til diskusjon. Slike saken bør kunne løftes
både av ansatte og studenttillitsvalgte. STA kan i forkant bidra med tips til relevant tematikk
om ønskelig.
Fra fakultetet/avdelingen deltar normalt: Dekan, direktør, instituttledere, studieledere (LU) og
tillitsvalgtkontakt.

Forslag til agenda
HØST (tidsbruk ca. 1,5 timer)
Sak 1. Velkommen ved fakultets-/avdelingsledelsen
Sak 2. Presentasjon av relevante aktører
• Fakultet/avdeling og deres rolle i studenttillitsvalgtarbeidet
• De ulike personene/rollene i rommet og hva de kan hjelpe med
Sak 3. Prosesser ved fakultetet/avdelingen
• Organisatorisk oppbygning/matrise
• Årshjul
• Hvordan inkludere tillitsvalgte i fakultetet/avdelingens arbeid
• Prosessen med evaluering og hvordan skrive og lagre referat
Sak 4. Presentasjon av STA
• Hva er STA og hvordan kan studenttillitsvalgte bruke STA
Sak 5. Dialogsrunde om forventninger til samarbeidet fra fakultet/avdeling og studenttillitsvalgte
• Samarbeid mellom ulike aktører
• Hvem tar initiativ og hvordan foregår samarbeidet
Sak 6. Bolk hvor studenttillitsvalgte kan ta opp saker
• Hvordan er det å være studenttillitsvalgt på fakultetet/avdelingen
• Har man møtt på noen utfordringer som bør drøftes
• Saker som opptar studentene
Sak 7. Eventuelt
VÅR (tidsbruk ca. 1,5 timer)
Sak 1. Velkommen ved fakultets-/avdelingsledelsen
Sak 2. Presentasjon om aktørene som deltar
Sak 3. Prosesser ved fakultetet/avdelingen (system og bistand)
• Spesifikke prosesser studenttillitsvalgte bør inkluderes i, og diskusjon ang. disse
• Strategiplan og årshjul
Sak 4. Siden sist
Hvordan står det til på fakultetet/avdelingen angående studenttillitsvalgte
Hvordan følges studentenes tilbakemeldinger opp
Hvordan opplever studenttillitsvalgte sin rolle og situasjonen
Sak 5. Dialog om forventninger til samarbeidet mellom fakultet/avdeling og tillitsvalgte
Sak 6. Dialogbolk
• Har man møtt på noen utfordringer som bør drøftes
• Saker som opptar studentene
Sak 7. Eventuelt

