
Vedtatt dato: behandles under allmøte kl. 1130 28. oktober 2008. 
Oppdatert med nødvendige justeringer og tillegg: 11. august 2013. 

 
 

STILLINGSINSTRUKS FOR STUDENTRÅDSREPRESENTANTER 
 

 
1. Mål for verv 
Studentrådsrepresentanter skal være et bindeledd mellom studentene ved 
Høyskolen for Ledelse og Teologi, forkortet HLT, og høyskolen. Deres 
funksjoner vil være å følge opp elevenes interesser, bade faglige så vel 
som demokratiske. 
Dette gjøres ved å søke et samarbeid med skolens ledelse, administrasjon og 
faglig ansvarlige. De vil også ha som oppgave å informere studentene ved HLT 
om avgjørelser, forespørsler og annen informasjon som ledelsen, 
administrasjonen eller de faglig ansvarlig ved HLT mener elevene 
bør være 
orienterte om. Det sistnevnte fordrer at ledelse, administrasjon og faglig 
ansvarlige holder studentrådsrepresentantene løpende orienterte. 

 

 
2. Representantenes plassering 
Studentrådsrepresentantene representerer studentene uavhengig 
av partipolitiske og konfesjonelle synspunkter. 
Studentrådsrepresentantene 
befinner seg utenfor organisasjonskartet ved Høyskolen for ledelse og 
Teologi, men har én stemmeberettiget representant i Samråd, én 
stemmeberettiget representant i Høyskolestyret, to stemmeberettigede 
representanter i Klagenemnda og to representanter i Forsknings- og 
læringsmiljøutvalget. 

 

 
3. Ansvar og myndighet 
Studentrådsrepresentanter vil søke å følge opp studentenes interesser og 
eventuelle klager. En studentrådsrepresentant har ingen formell myndighet 
eller ansvar annet enn å følge opp de fastsatte oppgaver og funksjoner, som er 
å være studentenes stemme ved møter i Samråd, Høyskolestyret eller 
Klagenemnda og sørge for drift av 
Studentrådet. En studentrådsrepresentant søker å pleie og styrke 
relasjonene mellom studentene og skolens ledelse, administrasjon og faglig 
ansvarlige. 
En studentrådsrepresentant vil søke å holde seg orientert angående ny 
utvikling og avgjørelser tatt av skolens ledelse, administrasjon og 
faglige ansvarlige.   
4. Generelle funksjoner. 
En studentrådsrepresentant vil holde kontakten med ledelsen, 
administrasjon og de faglige ansvarlig ved Høyskolen for Ledelse og 
Teologi med sikte på å være så 
godt informert som mulig hva gjelder nyutviklinger, avgjørelser m.m. som kan 
tenkes å berøre studentene ved HLT. Et studentrådsmedlem vil søke å ha så 
god kontakt som mulig med studentene ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 
med sikte på å være så 
godt orientert som mulig hva gjelder hvordan studentene opplever deres 
hverdag som studenter ved HLT. 

 



 
5. Driftsoppgaver og utvalg 
Studentene er representert i fire organer knyttet til skoledriften: 

• Høyskolestyret (1 representant) – Skolens øverste organ, omtrent 2 
møter/semester. 

• Samråd (1 representant) – Skolens organ for drift. Omtrent 2-3 
møter/semester	

• Klagenemnda (2 representanter) – Møtes kun ved behov. Om en klage 
på for eksempel karakterer går gjennom flere fora uten at den klagende 
godtar konklusjonen. 

• Forsknings- og læringsmiljøutvalget (FoU) (2 representanter) 
Omtrent 2 møter/semester. Drøfter faglige spørsmål og utvikling for 
skolen, samt læringsmiljøet på HLT. 

 
Alle studentrådsrepresentanter kan i utgangspunktet sitte i disse organene, 
men Høyskolestyret bør få Studentrådets leder. Nestleder er vara for leder i 
styret. Sekretær er vara for nestleder. Én person kan også sitte i flere utvalg 
om nødvendig. 

 
Studentrådsleder bør innkalle alle representanter til Studentråd ca. 1 gang per 
4-6 uker. Om det skulle være perioder med svært lite saker og problemer å ta 
hånd om kan man utsette møter til det samles opp noe mer. Erfaringsmessig 
er det likevel bra å møtes jevnlig, ikke minst for å planlegge fremover og 
tenke utvikling. 

 
Studentrådsrepresentanter skal arbeide for å få i stand og utvikle allerede 
eksisterende velferdstilbud. Dette gjøres ved å søke Velferdstinget og 
Kulturstyret i SiO 
om tilskudd til prosjekter og utvikling innen de gitte frister. 
Følg med på studentvelferd.no og på sio.no. 

 
 
Studentrådets oppgaver fordeles mellom studentrådets medlemmer 
ut fra en vurdering av representantenes muligheter og ressurser. 

 
6. Honorar for jobben 
Studentrådsrepresentantene jobber frivillig, uten lønn, med unntak av 
Studentrådets leder. Lederen honoreres av HLT med en sum tilsvarende 
semesteravgiften for fulltids studium, som utbetales i starten av det aktuelle 
semesteret. Det forventes da selvsagt at studentrådsleder følger opp sine 
oppgaver på en tilfredsstillende måte, og tar seg tid til å holde tak i drift og 
utvikling av studentrådet jevnlig underveis i semesteret. 

 
Det skal også nevnes at selv om de øvrige representanter jobber ulønnet er 
det gunstig å ha et slikt frivillig verv på CV-en for senere jobbsøking. Det viser 
både initiativ, evne til å ta ansvar og jobbe for noe man tror på selv uten å 
tjene penger for det. 


