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Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 16.10.18 *
Saker fra studenttillitsvalgte. Orientering fra FTVene
Om taushetsplikten
v/ Anne Marie Snekvik, Seniorrådgiver ved Avd. for utdanningskvalitet
Workshop: Informasjon til instituttledelsene om ITV-enes arbeid *

Evaluering etter valget
Eventuelt
Evaluering av møtet

Studentrådet HF
Per Kristian R. Berget
Leder

Elin Juliussen
førstekonsulent

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 Per Kristian eller Elin før møtet.
Dersom du ikke kan møte opp MÅ du gi beskjed til Per Kristian eller Elin før møtet.
* = Alle vedlegg blir sendt ut digitalt!

KAFFE/KAKE-TIL-MØTENE-LISTE – HØSTEN 2018
FTVene
Historiske studier ARK
Filosofi og religionsvitenskap (IFR)
Kunst- og medievitenskap (IKM)
Tverrfaglige kulturstudier (KULT)
Europastudier
HTV ILU
Musikk
Språk og litteratur
Historiske studier DRV

28/8
4/9
18/9
16/10
30/10
13/11
27/11

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 16.10.18
kl 16.15 i rom D9
Møteleder:
Referent:

Per Kristian Røkkum Berget
Karoline Jermstad

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 DRV
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
Maria Helene Hanssen Beck
Johanne Berger
Eivind Rindal
Mona Simers Mehus
Sindre Sierk Rian
Marvel Leonhardsen
Maria Langenes Martinsen
Martine Kvarstein
Tobias Røed
Gina Bjelland
Gustav Hopen

Ikke møtt:
Historiske studier ARK
Musikk

Tone-Merete Øverby
David Brüggemann

Observatører:
Studenttinget

Sindre Kristian Alvsvåg

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

O-sak 10/18

Velferdstinget

Grunnet frafall, orienterte Annbjørg og Karoline om SHoT-undersøkelsen i stedet, med en
gruppediskusjon. Innspillene blir tatt med videre.

Studentrådet HF
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Ref-sak 18/18

Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 02.10.18
Referat godkjent.

Ref-sak 19/18

Saker fra Studentrådsrepresentantene. Orientering fra FTVene

FTV Karoline
FTV Annbjørg

Informerer om ny masteravtale for HF, informerer fra fakultetsstyremøte
Jobbet med Karoline om SHoT-undersøkelsen, hatt presentasjon om dette på
instituttledermøte
Ordnet med bilder, vært i valgkomitemøte, jobber med flyers og promofilm
Vært i fakultetsstyremøte, valgkomitemøte, og er ferdig med
medarbeidersamtaler
Forbereder allmøte, vært på programrådsmøte for religionsvitenskap
Forbereder allmøte
Holder på med en ansettelse, skal i programrådsmøte
Forbereder allmøte, skal i programrådsmøte
Forbereder allmøte, sitter i pedagogisk komite, jobber med synlighet, skal på
programrådsmøte og ledermøte
Forbereder allmøte, vært i ledermøte med instituttet
Hatt møte med PTVene, forbereder allmøte, skal ha møte med instituttleder
Vært i programrådsmøte, forbereder allmøte, skal ha spørreundersøkelse om
trivsel på studiet
Setter seg inn i vervet
Jobber med valgukene, alt ligger inne på studentvalg.no. Skal være varavalg
til Studenttinget. Har gått gjennom SHoT med Studenttinget og på dekanmøt

FTV Sondre
FTV Per Kristian
IFR
IHS DRV
IHS ARK
KULT
IKM
HTV
ISL
EURO
Musikk
STi v/ Sindre

HF-sak 40/18

ITVenes møtevirksomhet
Workshop om samarbeid med instituttene. Innspillene blir tatt med videre.

HF-sak 41/18

Høring om forslag til endring i UH-loven
Karoline orienterte om høringen. Innspillene blir tatt med, og høringssvar
følger referatet.

HF-sak 42/18

Eventuelt

Gustav
Tor-Einar

Spør om vi kunne tatt et gruppebilde. Blir neste gang.
Spør om det kunne vært egen dunk for plastavfall i miljøstasjonene. Dette
undersøkes videre.
Gir tips om hvordan man skal stå på stand. Styre unna ja/nei-spørsmål for å
invitere til samtale. Gå med genser!

Annbjørg

Møtekritikk
Innspillene tas til etterretning.
Møtet ble hevet 18.33

Per Kristian Røkkum Berget

Karoline Jermstad

møteleder (sign.)

referent (sign.)

Til:

Studenttinget

Fra:

Studentrådet HF

Kopi til:
Gjelder:

Høringssvar - endringer i UH-loven
Saksbehandler:
Dato:

Karoline Jermstad

19.10.18

Signatur:

Karoline Jermstad

Arkiv:

26/18/2.3/XX

Til 2.3:
Studentrådet HF mener det bør forklares nærmere hvor mye frihet som gis til institusjonen.
Selv om forskjellige institusjoner har forskjellige behov, kunne departementet gi noen bedre
signaler på f.eks. mandat til studentombudet. I tillegg stilles det spørsmål om hvorvidt
studentombudet bør få lønn fra statlig hol, i stedet for institusjonen, for å gjøre ombudet mer
lik andre typer ombud, som f.eks. barneombudet.

Når det gjelder spørsmålet om tilgang, bør det spesifiseres nærmere hva reell tilgang er.
Her kunne det vært åpnet for en tallfesting av hvor mange studenter man kan ha under ett
studentombud. NTNU studentombudordning er relativt ny, og man vet ikke hvilken
arbeidsmengde studentombudet kan få i framtiden, når tilbudet blir mer kjent blant
studentene.

Studentrådet HF er positive til at studentombudet ansettes på åremål, og ser ikke på nærhet
til institusjonen som en betydelig problemstilling, men mener at det heller er positivt at
ombudet får god kjennskap til institusjonen, noe ombudet uansett vil ha god mulighet til ved
å ha stillingen i mellom 8 til12 år. Om det skulle oppstå f.eks. habilitetsproblem, anses det
også som bedre å ha ansettelse på åremål.

Til 4.3:
Den nye presiseringen er mye tydeligere enn før, og dette mener Studentrådet HF er svært
bra. Allikevel er «en uforholdsmessig byrde for utdanningsinstitusjonen» en vag formulering,
POSTADRESSE:
NTNU Dragvoll
7491 TRONDEHIM

TELEFONER:
FTR: 73 59 01 85
Konsulent: 73 59 67 42

GATEADRESSE:
Universitetssenteret på Dragvoll
Trondheim
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det er vanskelig å vite hvem dette gjelder for innenfor institusjonen. Det er jo en grense for
hva som kan tilrettelegges med begrensede ressurser, og tilretteleggingen skal ikke gå
utover andre studenter. Det kan tenkes at formuleringen kan gi rom for tilfeller der
institusjonen velger å ikke imøtekomme tilretteleggingen pga. ressursspørsmål.
Studentrådet HF ber uansett om at formuleringen spesifiseres nærmere.

POSTADRESSE:
NTNU Dragvoll
7491 TRONDEHIM

TELEFONER:
FTR: 73 59 01 85
Konsulent: 73 59 67 42

GATEADRESSE:
Universitetssenteret på Dragvoll
Trondheim

HF-sak 43/17
Saksbehandler: Sondre K. Rekdal

Workshop:
Informasjon til instituttledelsene om ITV-enes arbeid
Forkortelser
HF
FTV
ITV
PTV

– Det humanistiske fakultet
– Fakultetstillitsvalgt
– Instituttillitsvalgt
– Programtillitsvalgt

Det har vist seg at ITV-er (og PTV-er) inkluderes i varierende grad hos ledelsen ved sine institutt. Det
kan være flere grunner til dette, men det er grunn til å tro at manglende kunnskap om ITV-enes
arbeid er en sentral faktor.
Det kan derfor være hensiktsmessig å utforme et informasjonsnotat for ITV-ene som kan informere
om deres arbeid. Basert på erfaringer med deres instituttledelse, tenk gjennom følgende spørsmål:
Diskusjonsspørsmål til workshop:
- Hva bør instituttene vite om dere?
- Hvem bør være informert om ITV-ene?
- Hvordan bør et slikt informasjonsskriv se ut?

