
 
 

Vi gjør oppmerksom på at det er møteplikt for alle instituttillitsvalgte (ITV) 

Dersom du skal forlate møtet før det er ferdig må du gi beskjed til Leif Bjarne eller Elin før 

møtet.  

Dersom du ikke kan møte opp MÅ du gi beskjed til Leif Bjarne eller Elin før møtet.  

* = Alle vedlegg blir sendt ut digitalt!  

 

MØTEINNKALLING 
 

 

Dato:  Tirsdag 20.03.18 

Tid:  Kl. 16:15  

Sted:  D152  
 

 

 

Studentrådets saker 
 

 Konstituering av møtet  

  

Ref-sak 07/18 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 20.02.18 *  

Ref-sak 08/18 Saker fra Studentrådsrepresentantene. Orientering fra FTVene.  

  

O-sak 05/18 NTNU Karriere ved rådgiver Anette Lindi fra Avd. for studenttjenester  

  

HF-sak 12/18 Utvikling av undervisningsrom på Dragvoll * 

HF-sak 13/18 Hvordan nå ut til studentene under valget? * 

HF-sak 14/18 Høring om bruk av læringsressursar utanfor NTNU * 

HF-sak 15/18 Om varslingssystemet * 

HF-sak 16/18 Eventuelt  

 Evaluering av møtet  

  

 

 

 

 

 

Studentrådet HF 
 

Leif Bjarne Hammer                        Elin Juliussen 

Leder        førstekonsulent  

 

  



 

 

 

KAFFE/KAKE-TIL-MØTENE-LISTE – VÅR 2018  

 
FTVene 30/1 

Kunst- og medievitenskap (IKM) 6/2 

Tverrfaglige kulturstudier (KULT) 20/2 

Europastudier  6/3 

HTV ILU 20/3 

Musikk  ¾ 

Språk og litteratur  17/4 

Historiske studier DRV  8/5 

Historiske studier ARK   

Filosofi og religionsvitenskap (IFR)  

  

 

De som ikke får tildelt ansvar nå i høst, må regne med å få dette til våren.  

Ansvar kan byttes internt, men gi gjerne FTVene/Elin beskjed om det. 
 

 



 

REFERAT 
 

 

Studentrådet HF sitt møte tirsdag 06.03.18, kl 16.15 i rom D152  
 
 

Møteleder:  Leif Bjarne Hammer  

Referent:  Elin Juliussen       

 
Studentrådet HFs medlemmer: 

Fakultetsansvarlig Karoline Nygård Jermstad 

Internt ansvarlig Leif Bjarne Hammer  

Kommunikasjonsansvarlig Sondre Rekdal  

Læringsmiljø ansvarlig Annbjørg Pasteur Stø  

Musikk  Esther Torsvik Gieselmann  

Språk og litteratur (ISL) Victor Elias Okpe 
Språk og litteratur (ISL) Sandra Haltbakk  

Språk og litteratur (ISL) Anthony X. Domansky  

Historiske studier DRV Tor-Einar Siebke  

Historiske studier DRV Maria Helene Hanssen Beck  

Historiske studier ARK Johanne O. Torheim 

Filosofi (IFR)  Mona Simer Mehus  

Religionsvitenskap (IFR) Eivind Rindal  
Kunst- og medievitenskap (IKM) Astrid Østigård  

Kunst- og medievitenskap (IKM) Marvel Leonhardsen   

KULT  Ida J. Ingebrigsten 

KULT  Maria Langenes Martinsen  

Europastudier Tara M.S. Aksnes  

Europastudier  Tobias Røed 

HTV HF Gustav Hopen  

 

Meldt fravær: 

 

Musikk  David Brüggemann 

 

Ikke møtt: 

 

HTV HF Gustav Hopen  

Historiske studier ARK Tone-Merete Øverby 

 
Observatører: 

 

Studenttinget Anja Beate Andersen   

  

 

Studentrådet HFs saker  
Konstituering av møtet 

 Innkallingen ble godkjent.   

 Møteleder og referent valgt.  
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Ref-sak 05/18 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 20.02.18   

 Referatet ble godkjent.  

  

Ref-sak 06/18 Saker fra Studentrådsrepresentantene. Orientering fra FTVene  

IFR Har vært på seksjonsmøte 

Ser på arbeidsforholdene til læringsassistentene. Det er store forskjeller fra emne 

til emne. Alle oppfordres til å sjekke dette på sitt inst.  

ISL Har valgt ny PTV på fransk, mangler fortsatt noen  

Styre-Anja Jobber med  

- politikk om digitalisering 

- NTNU Servicesenter 

- Campusprosjekt-møter  

- Studentvalget  

Musikk Ingenting å melde  

KULT Vært på ledermøte 

Ida er med i komite for beste underviser  

ARK Har endret på kontorvakttidspunktet  

IKM Jobber med å få inn PTVer og planlegger allmøte 

Har 2 nyansettelser  

EURO Vært på møte med programleder 

Har tatt opp en sak med studentombudet  

FTV Annbjørg Har vært på STi-møte, VT-møte ILM og referansegruppekurs  

FTV Karoline Har ryddet i loppene i dag 

Har vært på ILM og ansattgrp.  

FTV Leif Bjarne Jobber med å gjenopplive prisen for beste underviser  

Utvikling av læringsrom ved sandkassa bli sak på neste møte  

Har stått på stand og informert om ref.gruppekursene  

Har vært på STi-møte  

Elin Har gjort mange småting og har hatt vinterferie  

FTV Sondre Har vært på FTV-forum 

AU-møter, organiserer fotografering av ITVene  

 Hva skjer på kontoret? 

 –Musikk i skranken er ikke greit 

–Ikke gå for tidlig 

–Bakrus skal ikke gå utover jobben 

–Lag mapper på ITV Dragvoll-området  

–Standreglementet  

  

HF-sak 08/18 Sak om arbeidsprogrammet til STi 

 Annbjørg orienterte om arbeidsprogrammet til Studenttinget. 

Det ble en diskusjon rundt dette, vi kan ikke påvirke det da det allerede er 

vedtatt.  

Vi skal sende ut Dragvollkravet til alle STi-medlemmene til orientering  

  

HF-sak 09/18 Workshop om Studentdemokratiets framtid  

 Karoline orienterte litt om saken og så ble de delt opp i grupper og skulle 

diskutere: 

1. Bør studentdemokratiet samles i ett hus? 

2. Hvordan ser ditt drømme- studentdemokrati ut?  

Innspillene vil FTVene ta med seg videre  
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HF-sak 10/18 Strategi HF 2018-2025 *  

 Karoline orienterte om strategien på HF.  

Det legges strategi på alle nivå så ITVene blir med på prosessen på inst.nivået  

  

HF-sak 11/18 Eventuelt 

Esther Bestilling av pensumbøker på Akademia er meget kritikkverdig. De bestiller alt 

for lite bøker selv om de får riktig antall oppgitt fra inst. Ikke alle etterbestilte 

bøker er kommet enda!  

Flere inst. har opplevd dette. 

Det faglige utvalget er blitt dårligere.  

Eivind Fikk en lys ide: Hva med å arrangere en masteruke? Han skal skrive ett notat om 

forslaget sitt til FTVene.  

  

 Møtekritikk  

 Innspillene tas til etterretning.  

  

 Møtet ble hevet 18.01  

  

Leif Bjarne Hammer    Elin Juliussen           
møteleder (sign.) referent (sign.)  
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Saksbehandler: Leif Bjarne Hammer  
 
UTVIKLING AV UNDERVISNINGSROM DRAGVOLL 
 
Forkortelser  
 
HF  – Det humanistiske fakultet  
SU  – Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap    
 
 
Bakgrunn for saken 
SU har en pott penger som må brukes opp innen utgangen av 2018. Fakultetet har derfor besluttet å 
ombygge D110, D111, D112, D113 og D11 (rommene ved Sandkassa). Dette skal bli fleksible rom 
for innovativ undervisning, et supplement til Sandkassa. SU håper at ombyggingen kommer i gang 
rundt mai/juni. Så langt i prosjektet har det vært to møter mellom representanter for SU, HF, 
Eiendomsavdelingen NTNU og Eggen arkitekter, hvor vi har diskutert skisser for rommene.  
 
Planer for rommene 
Vedlagt ligger skissene som ble utdelt på møtet 2. mars. Vi har bestemt at arkitekten skal utvikle 
Alternativ 1, siden Alternativ 2 ser ut til å begrense fleksibiliteten til de nye rommene. På en generell 
basis er planen at D110, D111 og D112 blir til to like store rom. Hvor rommet som vender ut mot 
Gata skal få glassvegger og være mer «analogt» enn det andre rommet. Det indre rommet skal bestå 
av runde gruppebord med integrerte skjermer, og vil ligne litt på Sandkassa. Vi vurderer å flytte 
designet for dette rommet til D11, for å få plass til flere bord. Den nåværende idéen for D11 er å 
bygge et «workshop»-rom, her skal det kanskje være arbeidsbenker med integrerte storskjermer. Da 
vil D11 passe til samarbeidslæring med kilder og databehandling i mellomstore grupper.  
 
D113 er i dag en liten masterlesesal, Eiendomsavdelingen vil ta seg av å flytte studentene som bruker 
dette rommet. I stedet vil man bruke D113 som et «showroom» for eksterne aktører, her har Mars 
Home Planet-prosjektet meldt interesse.  
 
D112 og D113 har begge samlingsområdet i midten (jfr. Alternativ 1). Dette skal være et område for 
veiledere eller læringsassistenter, en slags «bålplass» kalte representantene fra IPL det, hvor de og 
studentene kan diskutere gruppeoppgaver og fag.  
 
Estimatene for maksantall personer i hvert rom avhenger av ventilasjonen. SU har ikke anledning til å 
forbedre ventilasjonsanlegget, og derfor vil dette legge en viss begrensning på romdesignene.  
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Et kulturskifte 
Et viktig moment fra møtet er: Det hjelper ikke å bare bygge rom som dette, de må også tas i bruk. 
Det skjer dessverre ikke uten videre. Både fakultetene og instituttene må legge press på fagmiljøene 
til å tenke hvordan innovative læringsareal kan brukes i undervisningen. Per i dag gjøres dette 
gjennom fakultets- og instituttstrategier, samt insentiver som pedagogisk merittering.  
 
Saksbehandler vil legge vekt på at dette kulturskiftet ikke alene kan skje ovenfra og ned. Studentene 
må også bidra til et kulturskifte. Derfor er det ønskelig at ITVer legger press på instituttene for å få 
dette til, og også på studenter. Her kan programtillitsvalgte og referansegruppestudenter spille en 
viktig rolle. Referansegruppestudenter bør oppfordres til å skrive om hvordan rom som Sandkassa kan 
brukes i undervisningen til emnet det gjelder.  
 
Slike endringer vil være ressurskrevende for de faglig ansatte, det er ikke lett å gjøre om på 
undervisningsopplegg. Det vil også være krevende for studenter, aktiv undervisning krever mer av en 
student. Det kommer av at læring er vanskelig.  
 
Både HF, SU og studentdemokratiet er enige i at universitetet trenger et kulturskifte i hvordan 
undervisning gjøres. Derfor mener saksbehandler at dette bør bli en viktig prioritet i arbeidet vårt, 
ikke bare i denne saken.  
 
Gata 
Til sist bør det nevnes at SU også har penger til å gjøre noen endringer utenfor D10. Slik 
saksbehandler forstår det er det ikke lagt noen konkrete planer ennå, men det er snakk om å fjerne 
korktavlene og lage arbeidsplasser utenfor D10. Saksbehandler ser det som viktig at Studentrådene 
HF og SU gir innspill i denne prosessen, da det vil innebære færre tavle- og standplasser.  
 
Vedlegg: skisser fra Eggen arkitekter.  
 
Spørsmål til diskusjon 

• Hva mener Studentrådet om skissene for rommene? 
• Hvordan kan slike rom brukes i undervisningen til studieprogram fra ditt institutt? 
• Hvordan kan vi skape et kulturskifte blant studentene og de faglig ansatte? 
• Hva mener Studentrådet om ombyggingen ved D10? 

o Hva syns vi om tap av tavle- og standplasser? 
o Hva kan bygges i stedet for arbeidsplasser?  
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Saksbehandler: Sondre K. Rekdal 

 

 

Hvordan nå ut til studentene under valguka  

 
Valguka for vårsemesteret 2018 er ikke langt unna. Under tidligere valguker har Studentrådet HF 

hatt et ekstra høyt fokus på synlighet og formidling. Dette har blitt utført gjennom ulike tiltak 

gjennom blant annet standaktivitet, plakater, blesting i forelesninger og økt aktivitet i sosiale 

media. Ved standene har ITV-er og FTV-er informert studentene om valget, blant annet hvordan 

man stemmer på kandidater, hvorfor man bør stemme osv. Under valguka 2017 lagde 

Studentrådet en video hvor FTV-er og dekanen for Det humanistiske fakultet oppfordret 

studenter til å engasjere seg. Til tross for disse tiltakene har Studentrådets synlighet vist seg å 

være en utfordring. 

 

Kommunikasjonsansvarlig FTV (Sondre) ønsker at Studentrådet diskuterer hvordan man kan nå 

ut til studentene under valguka. Valguka er en god mulighet for å øke synlighet og bevissthet 

rundt Studentrådets/studentdemokratiets arbeid, i tillegg til å styrke engasjementet hos 

studentene på Dragvoll.  

 

Dette avhenger av gode innspill fra Studentrådet. I forkant av valget vil det opprettes en 

valgkomité som vil ta med disse ideene i planleggingen. 

 

Diskusjonspunkter: 

 Hvilke tiltak bør Studentrådet ta i bruk til valget? 

 Er det noen tidligere brukte tiltak som kan forbedres? 

 Har Studentrådet forslag til nye alternativer? 
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Til: Studentråda ved NTNU 

Vår dato 12.03.18 Ref.nr./03/2018 Sakshandsamar: Stig-Martin Liavåg 

 

 

HØRING OM BRUK AV LÆRINGSRESSURSAR UTANFOR NTNU 
 
Dette er ei høring til studentråda ved NTNU om bruk av læringsressursar utanfor 
NTNU. Formålet er å samle inn eit datagrunnlag for å kunne seie noko om i kor stor 
grad studentar ved NTNU går til andre institusjonar for å bruke læringsmateriell 
derfrå. Liknande tilfelle kan vere studentar som betaler andre studentar for fagleg 
assistanse, eksempelvis der institutt ikkje tilbyr læringsassistent. Døme på tenester 
som blir brukte er SjukepleiePluss (koster penger, http://sykepleiepluss.no/) eller at 
studentar på NTNU Ålesund brukar videoforelesingar frå Høgskolen i Molde i visse 
emne. 
 
Slike tenester skal vere supplement og ikkje eit substitutt for for det 
undervisningstilbodet NTNU sine studentar har. På prinsipielt grunnlag meiner 
Studenttinget at ein skal få ta i bruk den undervisningsmetoden ein sjølv ønskjer, 
fordi ein har moglegheiten til det, og ikkje fordi tilboda til NTNU blir opplevd som for 
dårlege. Dersom studentar er villige til å ta i bruk betalte tenester kan NTNU ha eit 
problem med kvaliteten på undervisningstilboda. Studentar har òg gitt tilbakemelding 
på at ein ser etter alternativ undervisning når referansegrupper/kvalitetssystem ikkje 
fungerer etter intensjonen.  
 
Basert på tilbakemeldingar frå denne høringa vil Studenttinget samanstille ei oversikt 
over kor utbredt bruken av slike ressursar er. På bakgrunn av dette vil Studenttinget, 
i samarbeid med studentråda, arbeide sentralt for å løyse kvalitetsutfordringane og 
andre underliggande grunnar som fører til at slike ressursar blir tatt i bruk. 
 
Fristen for å sende inn høringssvar er satt til fredag 6. april. 
 
Studenttinget ber spesielt om synspunkt på  

● Har studentrådet erfaringar med at studentar har tatt i bruk slike tenestar? 
● Kva tenestar, gratis eller ikkje, blir brukte? 
● Kvar finn ein slike tenestar? Det kan vere frå andre institusjonar, nettstudier 

o.l. 

mailto:sti@studenttinget.no
http://sykepleiepluss.no/
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● For kva emne eller studieprogram gjeld dette? 
● Kva tenkjer studentrådet om at studentane tar i bruk slike tenester? 
● Har studentrådet erfart tilfelle der studentar har betalt for støtte frå andre? 
● Kva tenkjer studentrådet om grunnlaget for at dette er tilfelle? 

 
Dersom det er andre moment studentrådet tenkjer på eller meiner at er utelatt frå 
høringa må de gjerne supplere dei. 
 
 
Med venleg helsing  
 
Stig-Martin Liavåg 
Læringsmiljøansvarleg  
Studenttinget NTNU 
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