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Revidering av studentreglementet for fagskolane i Møre og
Romsdal
Bakgrunn
Syner til sak i Fagskolestyret FAG-11/17 der gjeldande studentreglement vart
vedteke.
I samband med tilsynssak frå NOKUT ved Fagskolen i Ålesund har det kome fram at
to av paragrafane i studentreglementet må endrast.
Årsaken til at vi må gjere denne endringa er at studentrådet skal ha ein meir
sjølvstendig rolle i forhold til skolen og leiinga på skolen. I skrivet fra NOKUT står
det blant annet:
«Studentreglementet inneholder vedtekter for studentrådet. Vedtektene er
ikke fastsatt av studentene selv, blant annet skal alle møteprotokoller
sendes rektor til orientering og fagskolens ledelse skal godkjenne eventuelle
endringer i vedtektene for studentrådet. Det er behov for endringer i
studentreglementet. Studentene må kunne endre vedtekter for studentrådet
uten at dette skal godkjennes av ledelsen ved fagskolen og at studentene
plikter ikke å sende møteprotokoller til rektor. Vedtekter for studentrådet
bør tas ut av studentreglementet og samles et annet sted.»
Dette gjer at vi må vedta følgande endringar i studentreglementet:
Dagens tekst §2-1, 9):
«Studentene skal velge egne tillitsvalgte og representanter til studentråd i
henhold til Kap. 5 i dette reglementet. Studentenes representant i
fagskolestyret skal velges i samsvar med «Vedtekter for fagskolestyret i Møre
og Romsdal».
Forslag til ny tekst:
«Studentene skal velge egne tillitsvalgte og representanter til studentrådet.
Studentenes representant i fagskolestyret skal velges i samsvar med
«Vedtekter for fagskolestyret i Møre og Romsdal».
§ 7 må fjernast i sin heilheit. I dag lyder det som følger;

Kapittel 7. Studentråd

§ 7-1 Studentrådets sammensetning
1) Det skal være et eget studentråd for hvert studiested. Hver klasse
velger en tillitsvalgt med vararepresentant, og de tillitsvalgte danner
skolens studentråd. Skolens studentråd velger studentrepresentanter
til fagskolestyret.
2) De tillitsvalgte fungerer også som klassens verneombud i saker som
angår miljø og sikkerhet. Avdelingsleder er kontaktperson for
klassenes tillitsvalgte.
§ 7-2 Studentrådets formål og oppgaver
1) Studentrådet skal fremme studentenes interesser og arbeide for et
godt læringsmiljø med vekt på samarbeid, respekt og medansvar.
2) Studentrådet skal arbeide for å ivareta hensynet til studentens velferd,
og representerer skolens studenter i fellessaker internt og eksternt.
3) Studentrådet har rett til å uttale seg i saker som angår studentenes
rettigheter, saker som har alminnelig interesse ved skolen, samt
velferdssaker.
§ 7-3 Studentrådets styre
1) Studentrådet velger eget styre og styreleder, og avgjør selv hvor
mange medlemmer styret skal ha. Valgperioden er 1 år.
2) Vedtak i studentrådet og i styret avgjøres med alminnelig flertall.
3) Det skal føres møteprotokoll for alle møter i Studentrådet og styret.
Protokollen skal underskrives av leder og referenten og sendes skolen
v/rektor til orientering.
§ 7-4 Studentstyrets oppgaver
1) Styret er ansvarlig for organisering og drift av Studentrådet og kontakt
med skolens ledelse.
2) Styret kan ikke engasjere seg partipolitisk eller i kommersiell
virksomhet.
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Styret avgjør etter gjeldende retningslinjer hvorvidt studentrådet skal
være
tilknyttet
landsdekkende
studentorganisasjoner
eller
Studentsamskipnaden.

4) Møter og styremøter i Studentrådet avholdes minst to ganger pr.
halvår. Møtene legges fortrinnsvis til undervisningsfrie timer, ev. etter
samråd med skolens studentkontakt.
5) Hvis studentrådet eller en femdel av studentene ønsker det, skal det
holdes allmøte for studentene på skolen.

6) Studentrådet er bundet av flertallsvedtak i allmøtet i saker som er
nevnt i innkallingen til møtet, når mer enn halvparten av studentene
på skolen er til stede og avgir stemme.
§ 7-5 Vedtektsendringer i Studentrådet
Studentrådet kan foreslå endringer i «Studentrådets vedtekter». Ved
gjennomføring av vedtektsendringer i Studentrådet kreves det at minst
2/3 av de fremmøtte stemmer for forslaget. Endringer i vedtektene må
også godkjennes av fagskolens ledelse.

Forslag til vedtak:
1.
§2-1, 9 i studentreglementet blir endra til:
«Studentene skal velge egne tillitsvalgte og representanter til studentrådet.
Studentenes representant i fagskolestyret skal velges i samsvar med
«Vedtekter for fagskolestyret i Møre og Romsdal».
2.

Heile kapittel 7 i studentreglementet utgår.
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