Tillitsvalgthåndboka
For tillitsvalgte i studentdemokratiet,
råd, verv og utvalg ved HVL

Forord

Hei, og gratulerer med å få et tillitsverv
på Høgskulen på Vestlandet!

Ved å stille til valg har du blitt et viktig bindeledd
mellom studentene og høgskolen. Gjennom å være
klassetillitsvalgt, sitte i råd eller i utvalg skal du
være studentstemmen når viktige avgjørelser for
studieprogram, fakultet og hele høgskolen skal tas.

Gjennom ditt engasjement er du med på å påvirke ditt
eget fag- og studiemiljø, slik at studenthverdagen kan
bli enda bedre for deg og dine medstudenter. Det er
bare når vi sammen hever stemmer og tar ansvar at
ting blir bedre. Studentene er likeverdige partnere i
arbeidet med å gjøre høgskolen bedre, så stå på og ta
den plassen dine medstudenter har gitt deg!

I denne håndboken har vi samlet informasjon som kan
være nyttig for deg. Som student er det du som kan tale
studentmassens sak og ditt synspunkt er viktig for oss.
Vi håper du vil trives i rollen og ønsker deg masse lykke
til!

Er det noe du skulle lure på, eller noe du ønsker
mer informasjon om så er det bare å stikke
innom Studenttingets kontor. Eller sende mail til
studenttinget@hvl.no

Henrik Waage Tjore,
leder av Studenttinget på Vestlandet

Hva er HVL?
Høgskolen ble etablert 1. januar 2017, da Høgskolen i
Sogn og Fjordane, Høgskolen i Bergen og Høgskulen
Stord/Haugesund slo seg sammen. Styret er det
høyeste avgjørende organet ved Høgskulen på
Vestlandet. Berit Rokne er ansatt rektor, med øverste
faglige og administrative ansvar.

Høgskolestyret
Høgskolestyret er det øverste avgjørende organ ved
Høgskolen på Vestlandet. Styret har som ansvar å
kvalitetssikre all virksomhet, og at driften er i samsvar
med de lover og regler som sentrale styremakter har
laget.

HVL er blant de største høgskolene i landet med over
16 000 studenter og 1700 ansatte. Vi uteksaminerer
hvert år rundt 3000 studenter.

Rektor og rektoratet
Rektor fungerer som «daglig leder» og jobber med de
sakene som høgskolestyret vedtar. Dette gjør rektor
i samarbeid med et eget utvalg som kalles rektorat.
Rektoratet ledes av rektor. De andre medlemmene er
prorektorene.

HVL har fem campuser på Vestlandet: Førde, Sogndal,
Bergen, Stord og Haugesund. Her kan man ta alt fra
årsstudium til bachelor-, master- og doktorgrad. Den
overordnede ambisjonen til HVL er å bli et universitet
med en tydelig profesjons- og arbeidslivsrettet profil.
HVL har fire fakulteter, med underliggende institutter.
Hvert fakultet ledes av en dekan som har ansvar for det
som skjer på fakultetet.

En prorektor er formelt stedfortrederen for rektor og har
ansvar for et spesifikt område. HVL har 3 prorektorer: en
for utdanning, en for forskning, og en for samhandling.
Prorektorens ansvar går på tvers av campus og fakultet.

Organisasjonsstrukturen ved HVL
Fakultetene
Underlagt prorektor har vi fakultetene. Et fakultet
kan betraktes som en underavdeling av HVL som er
rettet mot undervisning og forsking. Fakultetet har det
øverste ansvaret for spesifikk grupper relaterte fag og
studier. HVL har 4 fakulteter.
Et fakultet ledes av dekan. Dekanen samarbeider med
flere prodekaner, som hver har ansvar for et spesifikt
område i fakultetet.

Instituttene og studier
Disse spesifikke gruppene som et fakultet har det
øverste ansvaret for kalles institutter. Et institutt er en
organisatorisk enhet ledet av instituttlederen, som har
det øverste ansvar for den gruppen studier som tilhører
instituttet. Hvert studie tilhører et institutt som igjen
tilhører et fakultet.

FLKI
Fakultetet for Lærerutdanning, Kultur og Idrett
FHS
Fakultetet for Helse- og Sosialvitenskap
FØS
Fakultetet for Økonomi og Samfunnvitenskap
FIN
Fakultetet for Ingeniør og Naturvitenskap

Studentdemokratiet ved HVL
Studentdemokratiet på ved HVL har som oppgave å
representere alle studentene alle steder hvor det skjer
ting som påvirker vår hverdag. Studentdemokratiet
er fortsatt under oppbygging, men skal følge
linjeorganiseringen til HVL.
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Dette betyr at du på hvert nivå av høyskolen vil finne et
tilsvarende tillitsvalgtnivå.
Det første nivået er klassetillitsvalgt, noe som hver
klasse har. Alle tillitsvalgte samles til studentråd der de
tar opp saker på vegne av klassen sin. Studentrådene
taler opp mot fakultetet eller campus.
Over studentråd har du Studenttinget.
Studenttinget består av 20 studenter som er valgt ved
urnevalg. De vedtar politikk som angår studenter på
overordnet nivå.

Oppgaver som klassetillitsvalgt

Det å være tillitsvalgt betyr at du er klassens
representant. Du er bindeleddet mellom klassen og
studieprogramansvarlige / studentombodet /
instituttet og mer.

Kontaktperson mellom klassen og
studieprogramansvarlig
Som tillitsvalgt skal du være klassens talerør. Det vil si
at du skal gi tilbakemelding fra klassen i forbindelse
med praksis og undervisning. Det er viktig at disse
tilbakemeldingene er saklige og konstruktive. Er du
usikker på hvordan du skal gå frem, kan du ta kontakt
med studentrådet. De hjelper deg på vei.

Kontaktperson mellom klassen og studentrådet
Kontakten mellom studentrådet og klassene
foregår primært gjennom faste studentrådsmøter. I
studentrådsmøtene fremmer du saker på vegne av din
klasse, og du representerer således klassens ståsted i
alle saker. Tillitsvalgte har stemmerett på vegne av sin
klasse i vedtakssakene som studentrådet behandler.

Informasjonskanal
Som tillitsvalgt er du ansvarlig for å ta opp saker med
klassen, og informere om ulike forhold som kan være
nyttig for klassen å vite. Saker kan derfor gjelde alt
fra ny informasjon fra studentrådene, fakultetet, eller
Høgskolen. Dersom klassen har saker av eget ønske må
det også tas opp.

Måten å ta opp disse sakene på er klassemøter. Et
klassemøte er et møte der klassen og tillitsvalgte
er tilstede. Disse møtene ledes og koordineres
av tillitsvalgte, og kan f.eks. tas på slutten av en
forelesning. Hvis ønskelig kan læreren bli bedt om å
forlate rommet.

Det anbefales å ha et møte ca. en gang i måneden
etter studentrådsmøte og eventuelle andre møter,
slik at ny informasjon og aktuelle diskusjoner kan
videreformidles av tillitsvalgte.

Tillitsvalgtopplæring
Tillitsvalgtkurs
Som tillitsvalgt vil du få opplæring av Studentrådet
på et TIFA-kurs. Her vil du bli kjent med din rolle som
tillitsvalgt, hvordan du kan tale opp mot HVL, og dine
studentrettigheter.

Andre tillitsvalgte
Studenttinget og studentrådene har egne budsjetter til
kursing av tillitsvalgte. Samtidig har vi mange dyktige
nåværende og tidligere tillitsvalgte som gjerne stiller
opp for å gi opplæring.

Giratur
Hvert år på høstsemesteret er det også et kurs for
engasjerte studenter som heter ”Giratur”.

Fakultets- og campustillitsvalgte ved HVL får et eget
opplegg med opplæring av Studenttinget. Dette er
både digitalt og fysisk. Opplegget er under utvikling, så
alle innspill tas imot med takk.

Her reiser studenter fra alle campusene på seminar hvor
man blir kjent med andre studenter, og lærer seg blant
annet hvordan å ta ordet i en debatt, hvordan å stå
foran en forsamling og hvordan du taler opp mot HVL
på forskjellige nivåer.
Les mer om giratur på stvl.no/giratur

På våren arrangeres tillitsvalgtkonferansen. Dette er et
sted for kursing og samarbeid på tvers av studiesteder
og fakulteter ved HVL.
Lyst på kurs?
Sitter du i råd eller utvalg ved HVL og ønsker mer
opplæring kan du alltid ta kontakt med Studenttinget!

Studentrådene ved HVL
Studentrådene er studentenes øverste organ på
campus-/fakultetsnivå. Studentrådene består av en
tillitsvalgt, med vara, fra hver klasse/hvert kull, samt et
styre. De ulike studentrådene og kontaktinformasjon
finner du i tabellen. Hovedoppgaven er å ivareta
studentenes interesser og rettigheter.

Studentrådet i Haugesund

s tudentrad.haugesund@hvl .no

Studentrådet ved Fakultet for helse- og
s osialfag, i Bergen

s rfhs.bergen@hvl.no

Studentrådet ved Fakultet
for i ngeniør- og naturfag, i Bergen

s rfi n.bergen@hvl.no

Studentrådet ved Fakultet
for l ærerutdanning, kultur og idrett, i Bergen

s rfl ki.bergen@hvl.no

Studentrådet taler studentenes sak ovenfor dekaner
og fakultetsledelse, og er således et av de viktigste
leddene i studentdemokratiet.

Studentrådet ved Fakultet
for økonomi og samfunnsfag, i Bergen.

s rfos.bergen@hvl.no

Studentrådet i Førde

s tudentrad.forde@hvl .no

Studentrådet i Sogndal

s tudentrad.sogndal@hvl.no

Uten engasjement i studentrådet mister studentene
anledningen til å påvirke i saker som angår dem. Hvilke
saker vi arbeider med er opp til deg, ingen sak er verken
for liten eller for stor!

Studentrådet på Stord

s tudentrad.stord@hvl .no

Studentrådet har møte ca. en gang i måneden, som
holdes i demokratitiden onsdager fra 14.15. Alle
studenter kan melde opp saker til studentrådet.

Utvalg ved HVL som trenger studenter
Referansegruppene

Studieprogramrådene

Utdanningsutvalget

Faglærer og studenter kan ha ulike oppfatninger av
hva som gir god læring, og referansegruppene gir
en god anledning til å diskutere disse. Hensikten er å
øke undervisningskvaliteten både i det inneværende
semester og i fremtidige versjoner av kursene.

Studentrådet har ansvar for at hvert kull har en
representant som sitter i studieprogramrådet. Denne
representanten må være en klassetillitsvalgt som sitter i
studentrådet.

Det finnes et utdanningsutvalg til hvert fakultet
utenom FLKI, og et overordnet utdanningsutvalg på
HVL. Det overordnede utdanningsutvalget har bl.a. som
mål å kvalitetssikre utdanninger og studieprogram,
følge opp studentrekrutteringer på alle campuser
og utdanninger, kompetanseutvikling, og fungerer
også som et rådgivende organ for rektor/prorektor.
Saker som har vært tatt opp her er f.eks. motvirking av
forsinket eksamenssensur, innføring av pedagogiske
kurs for undervisere, eksamensfri 18. mai osv.

Som student i denne gruppen gir du konstruktive
tilbakemeldinger og forslag til enkle justeringer som
kan øke læringsutbyttet. Du gir tilbakemeldinger på
hva som har fungert godt, og hva som eventuelt ikke
fungerer godt.
Det skal være minimum 2 valgte studentrepresentanter
i referansegruppen. Du trenger ikke å være tillitsvalgt
for å delta i referansegruppen.

Studieprogramrådene består av faglærere,
administrative, studenter og en ekstern, og ledes av en
studieprogramansvarlig. Det er studieprogramansvarlig
sitt ansvar å kalle inn til første møte og utvalget skal
ha minst ett møte i semesteret. Disse tar for seg den
faglige delen av studiet. Den tillitsvalgte skal ta initiativ
til å reise faglige problemstillinger i studentrådet og
spille inn medstudentenes saker til studieprogramrådet.

Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget har ansvar for at læringsmiljøet
på HVL, både det fysiske og psykiske aspektet, er
ivaretatt. Noe av ansvaret er f.eks. at lokaler har
gode lys- og lydforhold og et forsvarlig inneklima

og luftkvalitet. At lokalene vedlikeholdes og er rene
og ryddige. At lokalene ikke er til uheldige fysiske
belastninger for studenter, men også at læringsmiljøet
er innrettet for studenter av alle kjønn, osv. Her tar
utvalget bl.a. utgangspunkt i SHoT-undersøkelsen.
Saker som har blitt tatt opp her er f.eks. muligheter og
utfordringer for det digitale læringsmiljøet, oppfølging
av Sei-Ifrå-meldinger osv.

Tilsettingsutvalgene
Hvert fakultet har et eget tilsettingsutvalg som er
ansvarlig for å ansette folk i faglige stillinger ved sitt
fakultet. Utvalget vedtar utlysningstekstene, skal se til
at tilsettingsprosessen foregår riktig, og at den best
kvalifiserte blir ansatt i stillingen.

Studenttinget på Vestlandet

Studenttinget er det øverste studentpolitiske organet
ved Høgskulen på Vestlandet. Vi jobber for å ivareta
studentenes interesser opp mot HVL og andre aktører.

Studenttinget består av 20 studenter som blir valgt
ved urnevalg på høstsemesteret. De møtes tre ganger
i semesteret og vedtar politikk som angår studenter på
et overordnet nivå.

Førde: En på deltid
Sogndal: En på heltid
Bergen: Tre på heltid
Stord / Haugesund: En på heltid og en på deltid

Arbeidsutvalget har kontor på hvert campus og er å
finne 09:00-15:00 på hverdager.
E-post: studenttinget@hvl.no

Studenttinget har et arbeidsutvalg som består av
syv studenter som jobber opp mot HVL for å få
gjennomslag for studenttingets politikk. Fem på heltid
og to på deltid. De er fordelt på de fem campusene:

Studenttingets hjemmeside stvl.no er også et sted som
er verdt å sjekke ut. Her finnes det informasjon om ting
som berører studentene, om hva Studenttinget mener
om ulike saker og når neste møte er.

Undersøkelser og Sei ifrå

Studiebarometeret

Sei ifrå

2. og 5. klasse studenter får muligheten til å svare på
en nasjonal undersøkelse hvor resultatene blir med og
informerer HVL hvor de kan forbedre seg og hva som
fungerer. Denne blir gjennomført av NOKUT, et statlig
organ som er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Fungerer ikke referansegruppen, når du ikke frem
som tillitsvalgt, eller er det andre forhold knyttet til
undervisning og læringsmiljø du ikke kan melde
via de vanlige kanalene, kan du melde dette inn
i sei-ifrå systemet. Her kan du også varsle om
alvorlige forhold som mobbing og trakassering og
andre brudd på lover, regler og etiske normer. I Sei Ifra
er det valgfritt om du melder dine saker anonymt eller
med navn.

SHoT-undersøkelsen
Studentenes helse- og trivselsundersøkelse, en
spørreundersøkelse som gjøres hvert 4. år for alle som
studerer. Den tar for seg spørsmål som angår trivselen
og helsen til studenter. Den gir HVL en pekepinn på de
problemstillingene studentene har i hverdagen.

www.hvl.no/sei-ifra

Studentrepresentasjon i råd, verv og utvalg
På HVL har man mange forskjellige råd og utvalg hvor
man vedtar saker som angår studenter. Alt fra store
ting som eksamensfri 18. Mai, til små ting som å ha
færre arbeidskrav på ett spesifikt studie. Alt som angår
studenter skal studenter få være med å bestemme.

Læringsmiljøutvalget

Utdanningsutvalgene

De aller fleste verv er honorerte etter satser bestemt av
staten.
Tilsetningsutvalgene
Valg av studentrepresentanter
Studentrepresentanter for råd og utvalg blir valgt av
Studenttinget eller studentrådene. Hvis du ønsker å
stille til ett eller flere av disse, kan du besøke denne
nettsiden. Her finner du en oversikt over ledige verv,
samt lenk til kandidatskjema:
http://www.stv.no/blimed

Kontaktinformasjon

Studenttinget på Vestlandet

Studentombodet

Arbeidsutvalget har kontor på hver campus og er å
finne 09:00-15:00 på hverdager.

Studentombodet ved HVL gir bistand og råd om
dine studentrettigheter. Dersom du er i tvil om
dine rettigheter blir ivaretatt eller lurer på hva dine
rettigheter er, kan du besøke nettsiden og kontakte
studentombodet:

Nettside: http://www.stvl.no
E-post: studenttinget@hvl.no

Nettside: https://www.studentombodet.no/
Epost: studentombodet@hvl.no

Studenttinget på Vestlandet
studenttinget@hvl.no
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