
 

 
REFERAT 
Studentrådet HF sitt møte tirsdag 05.03.19 
kl 16.15 i rom D9  
 
 
Møteleder:  Per Kristian Røkkum Berget  
Referent:  Sondre Kristoffersen Rekdal 

 

Studentrådet HFs medlemmer: 
Fakultetsansvarlig Gustav Hopen 
Internt ansvarlig Per Kristian Røkkum Berget 
Kommunikasjonsansvarlig Sondre Rekdal  
Læringsmiljø ansvarlig Astrid Østigård  
Musikk (IMU) Viktor Einarssønn Lunde   
Musikk (IMU)  Christine Thoresen  
Språk og litteratur (ISL) Anja Liberg Forsbakk 
Språk og litteratur (ISL) Sandra Haltbakk  
Språk og litteratur (ISL) Håkon Gravem Isaksen  
Historiske studier DRV Tor-Einar Siebke  
Historiske studier DRV Maria Helene Hanssen Beck 
Historiske studier ARK Ingrid Athena Flatland 
Historiske studier ARK Tone-Merete Øverby 
Religionsvitenskap (IFR)  Eivind Rindal  
Filosofi (IFR) Mona Simers Mehus 
Kunst- og medievitenskap (IKM) Sindre Sierk Rian 
Kunst- og medievitenskap (IKM) Mathias Roberstad   
KULT  Lena Wistveen  
KULT  Martine Kvarstein  
Europastudier  Tobias Røed 
Europastudier Susann Viktoria Falla  
LTV HF Arja Pedersen  

 
Meldt fravær:  
Historiske studier DRV Maria Helene Hanssen Beck  
Historiske studier ARK Tone-Merete Øverby 
Fakultetsansvarlig Gustav Hopen 
 
Ikke møtt:  
Filosofi (IFR) Mona Simers Mehus 
 
Observatører:  
Studenttinget Philip Lautin Jackson  

 
 
Konstituering av møtet 
 Innkallingen ble godkjent.   
 Møteleder og referent valgt.  
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Ref-sak 05/19  Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 19.02.19 
 Referatet ble godkjent med følgende bemerkninger til endring: 

 Det står at registreringsskjemaet for skranken ble godkjent av møtet, 
  dette er ikke tilfelle. ITV-ene for MUS står ikke oppført i referatet,     
  begge var tilstede. Arja Pedersen står oppført som HTV, ikke LTV. 

 
Ref-sak 06/19 Saker fra studenttillitsvalgte. Orientering fra FTVene  
FTV Astrid Fulgt opp STi, planlagt valguke, vært syk.  
IFR «Unntakstilstand» - gjennomfører drøyt 20 intervjuer med kandidater til 8 

stillinger i Ex.Phil – ca. 10 intervjuer pr. ITV i uka. Ferdig i utgangen av uke 10.   
IHS DRV ITVene har vært på trykk i Under Dusken om IHS-saken (ingen uttalelse). 

Arbeider med å bedre samarbeidet med instituttet. 
IHS ARK Intet nytt å melde.  
IKM Instituttstyremøte og ansettelser.  
LTV  Tatt opp en sak hos ISL  
ISL Deltatt på seminarmøte om studentmedvirkning hos senter for fremragende 

utdanning. Sandra og Anja er fremdeles i praksis. Planlagt allmøte, holdt 
«kaffemøte» med instituttleder.  

MUS Ansetter ny instituttleder, deltatt i intervjurunder. Laget plakater om kontorvakt 
i Fjordgata. 

KULT  Hatt allmøte for valg av PTVer – valgt to PTVer for hvert program. Ansatte har 
visstnok utpekt en PTV for førsteåret – saken ettersøkes. Har vært i kontakt 
med instituttet om formelle krav til masteroppgaven. 

KULT  Hatt et produktivt møte med programleder, jobber med forbedring av 
masterprogrammet for internasjonale studenter. 

FTV Per Kristian Spikret tid og sted for allmøte for HF, vært i instituttledermøte, 
Studenttingsmøte (hvor STIs ønske om prøvesammenslåing av UU og LMU 
ble vedtatt), FTV-forum. Jobber daglig for å «holde fortet» i Elins fravær. 
Begynt å nummerere de nye bokskapene, vi får dem inn i systemet når Elin er 
tilbake. Arbeidet med å følge opp den krevende situasjonen på IHS. 

 
HF-sak 10/19 Valguka, allmøtedatoer og promotering  
 Det ble informert om at tillitsvalgte har frem til studentrådsmøtet 19.03 på å sette 

tidspunkt, rom og tid for allmøte. Det ble informert om at valget for FTVer 
avholdes samtidig som valget til styret og de øvrige studentrådene for å forenkle 
samkjøringen og hindre forvirring av datoer. Det ble holdt en kort diskusjon om 
virkemidler fra Studentrådets side i valguka. 

 
 Det ble fremmet at å ‘bleste’ i forlesninger er effektivt og med fordel kan gjøres 

flere ganger utover det antallet det legges opp til i ‘valgkonkurransen’. Stand er 
delvis hensiktsmessig, men det behøves kanskje ikke like ofte som vi har brukt 
de siste semestrene. At man stod sammen med STi i fjor vår ble opplevd som 
noe forvirrende blant enkelte. Sosiale media er effektivt. Studenttinget vil 
arrangere et felles ‘kurs’ for hvordan en skal nå ut til studentene i valguka – kan 
være nyttig for nye og gamle.  

 
 Kontakt instituttene og sørg for å få informasjon om valget ut på arenaer 

studentene faktisk sjekker – e-post og BlackBoard (+ evt. Innsida). De fleste på 
BA-nivå må innom BlackBoard daglig. Bruk også linjeforeninger for det de er 
verdt til å bidra til blesting og rekruttering.  

 
HF-sak 11/19 Valg av Studentrådet HFs representanter til arbeidsgruppe for valg 
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 Per Kristian informerte om arbeidsgruppen og dens oppgaver. Det ble avholdt 
hemmelig valg. Håkon Isaksen og Susann Falla ble valgt til arbeidsgruppen.  

 

HF-sak 12/19 Tematisk stand om begrunnelse for karakter 
 Studentrådet entes om at stand var en god idé for å samle informasjon om 

saken fra studentenes perspektiv. Vil også kunne bidra til å bedre Studentrådets 
synlighet og bevissthet rundt hva vi jobber med. Det enes om at en 
spørreundersøkelse er en god idé, men at denne heller kan være digital enn på 
papir. Kan fylles ut på stand og sendes ut til studentene. Blest i forelesninger i 
forkant.  

 
 Det ble foreslått at skjemaet revideres med graderingsalternativ for de ulike 

påstandene. Mulighet for rangering av alternativer (á la Studiebarometeret). 
Unngå ja/nei-spørsmål – still åpne spørsmål. 

 

HF-sak 13/19 Bruk av studiebarometeret på programallmøtene  
 Per Kristian orienterte om at resultatene fra Studiebarometeret 2018 er 

tilgjengelig på studiebarometeret.no, og oppfordrer alle tillitsvalgte til å se på 
sine studieprogram og gjerne ta resultatene i bruk på allmøter + snakke med 
PTVer om å bruke resultatene i arbeid med programmet for å forbedre det man 
scorer dårlig på.  

 

HF-sak 14/19 Eventuelt 
Per Kristian  Orienterte om at det har vært utfordringer med samarbeid mellom tillitsvalgte og 

ledelsen ved enkelte institutt. FTVene vil minne om at alle tillitsvalgte er 
fullverdige medlemmer av alle organ og utvalg de sitter i, og har full rett til å 
være tilstede og uttale seg på lik linje med andre møtedeltakere. Dersom noen 
opplever at institutt eller program motarbeider dem eller ikke tar dem seriøst, ta 
det gjerne videre med en FTV. 

   
Per Kristian Det er snart tid for medarbeidersamtaler. Det har vært diskusjoner om å fordele 

medarbeidersamtalene mellom FTVene for å avlaste internt ansvarlig. Det ble 
stilt spørsmål ved om dette er innenfor regelverket. Det undersøkes. 

 Doodle for avklaring av tidspunkt sendes snart ut. 
 
Martine Forslag om å legge inn telefonnummer til kontaktperson i ukesoversikten for 

standplasser. Forslaget støttes – FTVene vil avklare med FTVene på SU og 
ordne det. 

 
Arja Sikkerheten hos eksamenskontoret er for svak. Det kreves ingen legitimasjon 

etc. for å f.eks. melde seg av en eksamen. Arja sender en e-post til FTV-ene 
med en grundigere beskrivelse av saken, slik at den kan tas videre.  
 

Eivind Studentrådet bør bli mer synlig i andre arenaer enn bare linjeforeningene, f.eks. 
på Studentersamfundet. Vi må være med synlig tilstede i de arenaer hvor 
studentene våre faktisk oppholder seg.  

 
 Evaluering av møtet  
 Gode diskusjoner, effektivt møte. Imponerende hvor raskt ting blir tatt tak i og 

håndtert/gjort til saker. Spørreundersøkelsen for tematisk stand kunne med 
fordel vært sendt ut før møtet. Det hadde vært fordelaktig å ta opp hvordan valg 
av medlemmer til arbeidsgruppa skulle foregå.  

  
 Møtet ble hevet 17:54 
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Per Kristian Røkkum Berget    Sondre Rekdal 
møteleder (sign.) referent (sign.)  


