REFERAT
Studentrådet HF sitt møte tirsdag 09.04.19
kl 16.15 i rom D9
Møteleder:
Referent:

Per Kristian Røkkum Berget
Sondre Rekdal

Studentrådet HFs medlemmer:
Fakultetsansvarlig FTV
Internt ansvarlig FTV
Kommunikasjonsansvarlig FTV
Læringsmiljøansvarlig FTV
Musikk (IMU)
Musikk (IMU)
Språk og litteratur (ISL)
Språk og litteratur (ISL)
Språk og litteratur (ISL)
Historiske studier DRV
Historiske studier DRV
Historiske studier ARK
Religionsvitenskap (IFR)
Kunst- og medievitenskap (IKM)
KULT
KULT
Europastudier
Europastudier
LTV HF

Gustav Hopen
Per Kristian Røkkum Berget
Sondre Rekdal
Astrid Østigård
Viktor Einarssønn Lunde
Christine Thoresen
Sandra Haltbakk
Håkon Gravem Isaksen
Anja Liberg Forsbakk
Maria Helene Hanssen Beck
Tor-Einar Siebke
Tone-Merete Øverby
Eivind Rindal
Sindre Sierk Rian
Lena Wistveen
Martine Kvarstein
Tobias Røed
Susann Viktoria Falla
Arja Pedersen

Meldt fravær:
Historiske studier ARK
Studenttinget

Ingrid Athena Flatland
Cecilie B. Raustein (Observatør)

Ikke møtt:
Kunst- og medievitenskap (IKM)
Filosofi (IFR)

Mathias Robertstad
Mona Simers Mehus

Konstituering av møtet
Innkallingen ble godkjent.
Møteleder og referent valgt.
Møtet godkjenner at O-sak 01/19 flyttes frem før dagens Ref-saker.
O-sak 01/19

Innovative læringsformer – «Lacuna Stories»
Merittert underviser Lars August Fodstad (førsteamanuensis i nordisk
litteratur) informerer om sin bruk av nettverktøyet «Lacuna Stories» i
undervisning, med refleksjoner rundt hvordan slike nettbaserte verktøy kan
brukes til å fostre bedre studentaktiv læring med utveksling av informasjon og
refleksjoner mellom studenter.
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Ref-sak 07/19

Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 19.03.19
Referatet ble godkjent.

Ref-sak 08/19
FTV Gustav

Saker fra studenttillitsvalgte. Orientering fra FTVene
har arbeidet videre med PTV-ordningen, snakket med ansatte ansvarlig for
ordningen på de ulike instituttene. Sikter på å følge opp saken videre slik at vi
får fylt opp alle PTV-stillinger og bedret kommunikasjonen i løpet av året.
nærmer seg slutten på Ex.Phil-ansettelsene. Er i oppstartsfasen med å
ansette ny underviser i religionsvitenskap med fokus på kristendom.
har satt allmøte og jobbet for å få studenter til å engasjere seg og stille til ITV.
har avholdt allmøte, med valg av ny LTV
har avholdt eks.ord. allmøte ang. kutt i antall masterlesesalplasser. Kontaktet
alle relevante instanser for å presentere sitt syn i saken.
har jobbet med problemer med kantina i Olavskvartalet, skal få Sit-kantine.
Avhold allmøte, fikk fullmakt til å utnevne ITV. Skal diskutere
referansegruppeordningen på instituttet i utvidet ledergruppe. Ansatt ny
instituttleder.
har avholdt allmøte, fått mandat til å utnevne PTVer i tegnspråk og spansk.
Gjennomført ansettelsesprosesser og PTV-møte.
har valgt ny ITV, arbeidet med PTV-ordningen for førsteåret. Følger opp saken
videre.
har assistert IHS-ARK, gjennomført ansettelsesprosess i
kulturminneforvaltning, hatt ledergruppemøte, sendt ut spørreundersøkelse
om reduksjon av masteroppgave, gjennomført allmøte, Tor-Einar er gjenvalgt.
har gjennomført allmøte med én kandidat – Gina Bjelland – som erstatter
Tobias til høsten. Skal ansette to midlertidige førsteamanuensiser. Tobias har
vært på landsmøte for NSO.
Jobbet iherdig med valgukene og samarb. med Studenttinget, deltatt på
landsmøtet for NSO, arbeidet med ommøbleringen i Gata, gjennomført
medarbeidersamtaler.

IFR
IKM
LTV
ARK
IMU

ISL
KULT
IHS

Euro

FTV Per Kristian

HF-sak 20/19

Instituttillitsvalgte i sosiale medier
Det anses som gunstig og viktig at facebooksidene for de ulike instituttenes
tillitsvalgte har en grad av personlig preg, noe spesifikt for deres institutt/
fagområde. Samtidig er det en oppfatning av at et felles rammeverk, noe grafisk
innslag som er felles for alle, er fordelaktig da det gir inntrykk av et felles system.
Det nevnes også at man burde være mer frempå med å dele kandidater og
valgresultater på facebooksider for å holde studentene oppdatert. Det burde
også bli større kultur for å dele hverandres innlegg etc. ITVer burde også dele
møteinnkallinger/sakspapirer og belyse saker som kan være interessante for
deres studenter. Det blir foreslått å lage et eget informasjonsskriv til nye ITVer
med rutiner og retningslinjer for facebooksidene.
Det stilles spørsmål ved om Facebook er en hensiktsmessig plattform – burde
vi ha mer fokus på nettsider, plakater og direktekommunikasjon med
linjeforeninger og e-post. Ikke alle studenter prioriterer sosiale medier som
nyhets/kommunikasjonskanal. Det nevnes dog at sosiale medier nok er den
måten vi har tilgjengelig for å nå ut til flest mulig studenter, om ikke alle.
Det påpekes at «etterslep» er et problem med følgere på facebooksidene –
brorparten av følgerne er studenter som er ferdige. Det burde settes fokus fra
Studentrådet og ITVene på hvordan man skal få nye «likes» på sidene.
E-post anses som en god og viktig kommunikasjonsplattform, selv om
studentene nok oftere sjekker facebook. Sondre utformer et forslag til
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fellesutforming for ITVenes facebooksider (grafisk profil) og instruksjonsark for
bruk av sidene. Øvrige tilbakemeldinger tas til etterretning i dette arbeidet.
HF-sak 21/19

Videre oppfølging av PTV-ordningen og veien videre
Gustav orienterer om arbeidet med PTV-ordningen. Antall PTVer på fakultetet
er kartlagt, både hvor mange stillinger det skal være, og hvilke som mangler.
Det mangler studenter til 33% av det totale antallet PTV-stillinger. Gustav har
invitert en PTV til AU-møte for å diskutere arbeidet med PTV-ordningen
fremover, bl.a. hvordan vi skal promotere ordningen og hvordan vi evt. kan få til
en lavterskel oppstarssamling for nye PTVer.
Det foreslås å promotere PTV-vervet bedre i starten av studieåret og engasjere
undervisere/programledere til å dele informasjon om vervet for å øke interesse
og oppslutning blant studentene. Dette bør også inn som et ledd i arbeidet med
referansegruppene på fakultetet – i forbindelse med referansegruppemøter og
oppstart av hver referansegruppe bør studentene få info om hvem som er
programtillitsvalgt og hvordan de vil jobbe med vedkommende. ITVer bør også
være godt inneforstått med hva PTV-rollen er, hva PTVer gjør og hvilket forhold
de skal ha til sine PTVer
For bedre å kunne følge opp valgte PTVer foreslås det å se på rutinene rundt
PTV-møter med ITVene, og om disse kan gjøres mer minneverdige,
hyggelige/sosiale etc. Det bør også gjøres klart for PTVer at de er velkomne på
Studentrådskontoret, de bør inkluderes aktivt i Studentdemokratiet hele året.
ITVer bør også fasilitere erfaringsoverføring mellom av- og påtroppende PTVer.

HF-sak 22/19

Nytt allmøtetidspunkt for studenter og ansatte ved NTNU
Avdeling for studieadministrasjon har sendt ut forslag om ny felles allmøtetid for
studenter og ansatte ved NTNU; mandager 13:15-14:00. Det uttrykkes noe
bekymring fra Studentrådet om at dette tidspunktet ikke vil overholdes av
instituttene med tanke på f.eks. forelesninger som begynner 12:15. 14:15 anses
som et bedre tidspunkt. Det påpekes at møtetidspunkter, dersom de
godkjennes, skal overholdes av alle instanser på NTNU, men AU vedkjenner
tvil om hvorvidt dette vil være tilfelle. Tilbakemeldingene tas med videre, og vi
meddeler bekymringene til dekanatet for fakultetets høringssvar.

HF-sak 23/19

Foreløpige erfaringer med valget og valguka V19
Saken utsettes til første møte etter valguka er ferdig.

HF-sak 19/19
Gustav

Eventuelt
Det er blitt observert at bordene i kantina ofte er fulle av flyveblader, pampfletter
og reklame. Gustav foreslår å sende et bre til Sit Mat med en anmodning om å
begrense anledningen til å legge ut slike effekter i kantina. Forslag fra
tillitsvalgte: utforme retningsinjer for hva, hvor mye og når man kan legge ut i
kantina. En mulighet er å be Sit gå til anskaffelse av egne hyller for slikt
materiale slik at bordene ikke forsøples. Evt. kan bordene ryddes mandag
morgen. Eivind, Sandra, Anja og Maria vil bistå Gustav i å utforme et brev til
samskipnaden om dette.

Per Kristian

Luftet idéen for Studentrådet om Slack som kommunikasjonskanal for å øke
hyppigheten og restrukturere måten Studentrådet kommuniserer på. Det gis
uttrykk for at det kunne fungert som et godt supplement til de
kommunikasjonskanalene vi allerede har, men at det ikke sees som nødvendig
pr. dags dato. En del av de tillitsvalgte opplever også Slack som noe kaotisk.

Felles

Rengjøring på kontoret ble tatt opp. Noen kjøreregler:
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Vask kopper etter bruk
Vask kaffemaskinen
Ikke sett kopper i vasken
Sett på oppvaskmaskinen
Ikke sett igjen koppene i skranken når man går

Eivind

Anbefaler alle tillitsvalgte til å lese seg opp på aktuelle diskusjoner om
avkolonialisering av akademia, da særlig boken Decolonizing the University

Gustav

Honnør til samtlige tillitsvalgte for at kontorvaktene dette semesteret, og bytting
av vakter, har gått særs knirkefritt.

Møte hevet 18:25

Per Kristian Røkkum Berget

Sondre Kristoffersen Rekdal

møteleder (sign.)

referent (sign.)

