REFERAT
Studentrådet HF sitt møte tirsdag 24.09.19
kl 16.15 i rom D107
Møteleder:
Referent:

Maria Beck
Sondre Rekdal

Studentrådet HFs medlemmer:
Fakultetsansvarlig FTV
Internt ansvarlig FTV
Kommunikasjonsansvarlig FTV
Læringsmiljøansvarlig FTV

Gustav Hopen
Maria Helene Hanssen Beck
Sondre Rekdal
Astrid Østigård

Musikk (IMU)
Språk og litteratur (ISL)
Språk og litteratur (ISL)
Språk og litteratur (ISL)
Historiske studier DRV
Historiske studier DRV
Historiske studier ARK
Historiske studier ARK
Filosofi (IFR)
Kunst- og medievitenskap (IKM)
Kunst- og medievitenskap (IKM)
KULT
Europastudier
Europastudier
LTV HF

Viktor Einarssønn Lunde
Sandra Haltbakk
Håkon Gravem Isaksen
Anja Liberg Forsbakk
Tor-Einar Siebke
Marcus Helgesson Svenning
Ingrid Athena Flatland
Ingvild Haraldsdatter Johns
Mona Simers Mehus
Sander Johan Vigsø
Sindre Sierk Rian
Marte Aakervik Berg
Gina Bjelland
Susann Viktoria Falla
Arja Pedersen

Meldt fravær:
Religionsvitenskap (IFR)

Eivind Rindal

Ikke møtt:
Musikk (IMU)
KULT

Hanne Marit Mordal Iversen
Lena Wistveen

Observatører:
Studenttinget

Cecilie B. Raustein

Ref-sak 15/19

Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 27.08.19 *
Referat godkjent.

Studentrådet HF
Referat fra Studentrådsmøte 24.09.19
Side 2 av 5

Ref-sak 16/18
ISL:
IHS DRV:
IHS ARK:

EURO:
IMU:
IKM:
LTV:
IFR:

KULT:
STi:

Astrid:
Gustav:
Maria:
Sondre:

Saker fra studenttillitsvalgte. Orientering fra FTVene
Mange ansettelser. Fått ny PTV i master i språk og kommunikasjon i
profesjoner. Planlagt allmøte og PTV-møte
Deltok på formøte til neste styremøte angående IHS-saken. Instituttet legges
under rektor frem til styremøtet 31. oktober. Jobber med å oppnevne PTV-er.
Snakket med programleder som vil ha opplegg for andreårsstudentene. De
har KULMI-fag, og programleder ønsker å holde på interessen deres. Fått nytt
kontor.
Oppdaterer seg på IHS-saken, forbereder til allmøte.
Funnet PTV i dansevitenskap. PTV bor i utlandet, så Viktor tar jobben.
Instituttleder ønsker bedre dialog og tilgjengelighet ovenfor studentene.
Henvendelser frå studenter ved drama og teater.
Hatt møte i Studentrådet lektor. Alle PTV-ene ved Dragvoll og LTV-er ved
Gløshaugen deltok. Satt tentativ allmøtedato.
Hadde stand på Låven for å øke synlighet og bevissthet særlig ovenfor nye
studenter. Arrangert underskriftskampanje for at en post-doc. skal få fast
ansettelse. Skal velge ny ITV for filosofi. IFR er i vinden pga kjønnsubalanse
ved nye ansettelser.
Snakket om å få ny PTV. Planlagt presentasjonsrunde for studentene.
To leserinnlegg i UA og Khrono. STi-møte, med praksis som hovedsak;
gjennomføring og kvalitetssikring. Skal velge studenter til «fremtidens
teknologistudier» og snakke om campusprosjektet.
Jobbet med KAM+D-prosjektet (workshop 7. oktober). Deltatt i STi-møter,
instituttledermøter.
Ansettelsesutvalg- og instituttledermøte. Deltok i fakultetsstyremøte, bortreist
forrige uke.
Deltatt i FTV-forum, instituttledermøte, formøte for styret, planlegger
medarbeidersamtaler.
Har digitalisert søknadene for stand-, banner- og tavleplass. Har deltatt på
seminar om studentrekruttering på fakultetsnivå, forberedt
referansegruppekurs, opprettet en strukturoversikt for Studentrådets nettsider.

HF-sak 35/19 Læringsmiljø-tema, tematisk stand H19
Astrid redegjorde for saken og bakgrunnen for disse. Det ble bestemt at
Studentrådet fokuserer på temaet «arbeidslivsrelevans» høsten 2019.
HF-sak 38/19

Sette vedtak om at ITV og PTV skal ha møter i løpet av semesteret - Må
vedtas i et studentrådsmøte.
Når starter egentlig PTVer og ITVer? - Følger kalenderåret eller studieåret
Gustav orienterte om saken. ITV-er og PTV-er starter 1. januar og 1. juli – ikke
etter oppstartsseminaret. Forslag om at ITV-er arrangerer to (2) PTV-møter i
semesteret. Det ble vedtatt at ITV-ene skal ha to PTV-møter i semesteret.

HF-sak 39/19

Evaluering av PTV-oppstartsmøtet
Innlegget fra Lennart Soligard ble godt mottatt. Studentombudet viste seg som
en god ressurs for studentene. Oppstartsmøtet ga en god anledning for å
koble seg på PTV-ene tidlig, samt at informasjonen PTV-ene mottok ble ansett
som nyttig. ITV-er lærte mye om PTV-enes arbeidsoppgaver. Oppmøtet blant
PTV-ene var lav, og tidspunktet for møtet ble ansett som ugunstig. Kveldene
er vanskelige for å få bra oppmøte på campus, men tanken om et opplegg
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HF-sak 40/19

med fokus på PTV-ene ble ansett som et bra tiltak. Det ble uttrykket ønske om
at oppstartsmøtet for PTV-er blir en fast praksis.
Bruk av sosiale medier som ITV/LTV/PTV
Sondre holdt presentasjon. Forslag til endringer av utforming sendes til
Sondre eller FTV-ene via mail.

HF-sak 41/19

Obligatorisk oppmøte i fag
Håkon orienterte om saken med en påfølgende diskusjon:
Erfaring fra studier hvor emner med obligatorisk oppmøte ikke anerkjenner
noen form for fravær – det være seg legeerklæring eller lignende. Det har
også forekommet at emneansvarlig påpeker obligatorisk oppmøte selv om
dette ikke er forankret i emnebeskrivelsen. Emner som har obligatorisk
oppmøte er for uklar vedrørende hvorfor det er lagt opp sånn. Derfor fremmes
det ønske om at emner med obligatorisk oppmøte må fremlegge en god, faglig
begrunnelse for obligatorisk oppmøte.
STi stiller seg skeptisk til obligatorisk oppmøte – da med fokus på ansvar for
egen læring og studentenes rett til å velge.

Vedtak:

Studentrådet oppnevner et utvalg som utformer forslag til uttalelse med ønske
om en oppklaring med bakgrunn for uttalelse som kan tas videre til institutt/
fakultet (se forslagstekst i sakspapirene for møtet). Vedtatt.

HF-sak 42/19

Personlig økonomi HF – kurs fra Sit
Maria redegjorde for saken. Det har kommet frem forslag om at det arrangeres
lavterskel-kurs for personlig økonomi. Forslag om at kurset arrangeres som
flere små kurs, og redegjør for studentrelevante aspekter knytte til skatt,
forbruk, sparing og lignende. Forslag om å få inn andre aktører, som for
eksempel fagforeninger og banker.

Vedtak:

Det ble vedtatt å opprette en komité som jobber videre med utformingen av et
slikt kurs, og som undersøker hvilke aktører man kan invitere.

HF-sak 43/19

Eventuelt
Valgukene høst 2019
Valgukene er 43 og 44. Maria ber om at de tillitsvalgte setter i gang
planlegging av allmøte og finner kandidater til valg. Felles allmøtetidspunkt:
Mandag 13:15. ITV-er skal velges for ett år (to semester).
PTV-ordningen
Gustav informerte om at Studentrådet har praktisert valg av PTV feil – de skal
velges av Studentrådet, ikke via allmøte. Innvending om at valgreglementet
ansees som upraktisk. Uenighet rundt dette, da dette vil gi bedre oversyn over
et system som i dag fungerer i liten grad.
Sosialisering i skranken
Sondre informerte om at sosialisering foregår på pauserommet, ikke skranken.
Underbetaling av læringsassistenter
Mona informerte at læringsassistenter blir ikke kompensert for timer de har
krav på. Spørsmål om dette er praksis eller i henhold til loven. Forslag om å ta
kontakt med studentombud Lennart Soligard for å undersøke dette, og at de
tillitsvalgte undersøker situasjonen ved sine respektive institutt.
Stemmerett for Studentrådet lektor
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Arja informerte om at Studentrådet lektor ønsker stemmerett ved ILU og ikke
ved sine disiplinfag.
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Evaluering av møtet
Langt møte, kanskje se an om man bør flytte på saker til senere møter for å
korte ned tiden
Godt møte, bra ordstyring
Positivt med diskusjon
Kompetente FTV-er svarer godt på spørsmål
God diskusjon, til tross for langt møte
Bra eventueltsaker blir diskusjonssaker
Enkelte snakker for lavt
Ordstyrer er god, men kunne kanskje vært strengere til tider
Diskusjonsspørsmålene synes å forsvinne litt
Setter pris på at saken om obligatorisk oppmøte blir fulgt opp
Vanskelig å holde fokus til tider
Bra møte med gode diskusjoner, men langt møte
Bra at Studentrådet oppnevner utvalg

Maria Beck

Sondre Kristoffersen Rekdal

møteleder (sign.)

referent (sign.)

