REFERAT
Studentrådet HF sitt møte tirsdag 18.09.18
kl 16.15 i rom D9
Møteleder:
Referent:

Per Kristian Røkkum Berget
Elin Juliussen

Studentrådet HFs medlemmer:
Fakultetsansvarlig
Internt ansvarlig
Kommunikasjonsansvarlig
Læringsmiljø ansvarlig
Språk og litteratur (ISL)
Språk og litteratur (ISL)
Språk og litteratur (ISL)
Historiske studier DRV
Historiske studier ARK
Historiske studier ARK
Religionsvitenskap (IFR)
Filosofi (IFR)
Kunst- og medievitenskap (IKM)
Kunst- og medievitenskap (IKM)
KULT
KULT
Europastudier
Europastudier
HTV HF

Karoline Nygård Jermstad
Per Kristian Røkkum Berget
Sondre Rekdal
Annbjørg Pasteur Stø
Anja Liberg Forsbakk
Sandra Haltbakk
Håkon Gravem Isaksen
Tor-Einar Siebke
Johanne Berger
Tone-Merete Øverby
Eivind Rindal
Mona Simers Mehus
Sindre Sierk Rian
Marvel Leonhardsen
Maria Langenes Martinsen
Martine Kvarstein
Tobias Røed
Gina Bjelland
Gustav Hopen

Meldt fravær:
Historiske studier DRV
Musikk

Maria Helene Hanssen Beck
David Brüggemann

Ikke møtt:
Observatører:
Studenttinget

Ingen

Konstituering av møtet
Innkallingen ble godkjent.
Møteleder og referent valgt.

O-sak 8/18

Orakeltjenesten
Espen Xx orienterte om Orakeltjenesten sitt tilbud.
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Ref-sak 13/18

Saker fra Studentrådsrepresentantene. Orientering fra FTVene

FTV Karoline

har vært på ILM
Skal lage videoer ifbm Challenge-kampanjen og oppfordrer til at ITVene
kommer med aktuelle ord.
har vært på ILM, formøte og møte i UU
Studenttinget jobber med #metooakademia-kampanje
har jobbet med møteinnkallinger, vært på AU-møter, laget budsjett for 2019
Jobbet med en intern undersøkelse for studentene på instiuttet som kommer
over nyttår.
har hatt en ansettelsesprosess
Jobbet med ref. gruppekurs
Johanne skal sitte i ped. komiteer
Skal ha allmøte med valg av ny ITV
har hatt kontorvakt
Har vært på ledermøte og er blitt spurt om hvem som er vara til
ledergruppemøtene
samkjører seg
Velger nye PTVer
Har vært på ledermøte, intervjurunde til ansettelse
har publisert nye bilder på FB
Skal arrangere seminar for 3. klasse og 1 klasse
Vært på ledermøte på ILU
har hatt 1. kontorvakt og stekt vafler
Skal ha PTV-møte snart
Har en ny ansettelse i fransk
har hatt kontorvakt
Jobber med at det er vanskelig å dra på utveksling
Planlegger en spørreundersøkelse
har vært syk
Vi har fått opprettet ny hjemmeside som han jobber med etter hacking
Fotografering av nye ITVer er i gang
Har vært på formøte til UU
Hjelper kontorvaktene
har arrangert oppstartseminaret
Har planlagt studentrådsmøtet nå
Det skal velges ny ITV på musikk
Planlegger medarbeidersamtaler

FTV Annbjørg
Elin
IFR
IHS DRV
IHS ARK
KULT

IKM

HTV

ISL

EURO

FTV Sondre

FTV PerK

HF-sak 29/18

Høring om forskrift om godskriving og fritak i høyere utdanning
Karoline har sendt denne høringa etter å ha sendt den ut på mail til alle
ITVenen. Det kom ingen respons frå ITVene. Neste gang er det ønskelig at
ITVene svarer på en henvendelse fra FTVene med å si at det ser greitt ut i alle
fall.
Høringssvaret følger referatet.

HF-sak 30/18

Forslag til reviderte retningslinjer ved behandling av fuskesaker
Per K. orienterte om høringa. Det ble åpmet for diskusjon og PerK skriver
høringsuttalelsen etter møtet.
Høringssvaret følger referatet.

HF-sak 31/18

Høring om politikk for digitalisering og prosessutvikling 2018-2021
Annbjørg orienterte om høringa og høringa ble diskutert.
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HF-sak 32/18

Valg av komite til Beste underviser
Per Kristian orienterte.
Tor Einar og Eivind meldte seg til å sitte i arbeidsgruppa – ble valgt ved
akklamasjon.

HF-sak 33/18

Eventuelt

Per Kristian

orienterte om at nå planlegger han å gjennomføre medarbeidersametaler med
alle ITVene.
Skal ha formøte før fakultetsstyremøtet 8/10. Prøver å ha det uka før – etter at
sakspapirene er sendt ut.
Vi har sosial sammenkomst etter studentrådsmøtet
vil ta opp utveksling på neste møte. Alle oppfordres til å sende inn eksempler
på hva som har gått feil/ problemer med slikt
Studenttinget har en handlingsplan på utveksling.
informerte om det holdes ref.gruppekurs i uke 40

Karoline

Tor Einar

Møtekritikk
Innspillene tas til etterretning.
Møtet ble hevet 17.31

Per Kristian Røkkum Berget

Elin Juliussen

møteleder (sign.)

referent (sign.)

