
 
 

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

 
 
MØTEINNKALLING  
til Studentrådet HFs møte  
 

Dato  Tirsdag 20.10.20  

Tid Kl. 17.00  
Sted Aud D156  

  
 
 

Studentrådet HFs saker:   
 

 Konstituering av møtet  

 

Ref-sak 18/20 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 06.10.20 *  

Ref-sak 19/20 Saker fra studenttillitsvalgte. Orientering fra FTVene  
 
 
HF-sak 45/20  Workshop om studentaktiv læring med besøk * 
HF-sak 46/20 Valg av PTV *  
HF-sak 47/20 Forventninger til «fagland» * 
HF-sak 48/20  Eventuelt  

 

 Evaluering av møtet  
 
 
 
 
 
Studentrådet HF 
 

Viktor Einarssønn Lunde  Elin Juliussen 
Leder   førstekonsulent  
 
  



 

 

 

 

 

 

Forkortelser  
 
HF – Det humanistiske fakultet      
IFR – Institutt for filosofi og religionsvitenskap 
IHK  – Institutt for historiske og klassiske studier 
IKM  – Institutt for kunst- og medievitenskap 
IMS  – Institutt for moderne samfunnshistorie 
Musikk  – Institutt for musikk 
ISL  – Institutt for språk og litteratur 
KULT  – Institutt for tverrfaglige kulturstudier 
FTV  – Fakultetstillitsvalgt  
ITV – Instituttillitsvalgt 
LTV – Tillitsvalgt for lektorstudentene  
PTV – Programtillitsvalgt  
 
 

 
 

 

  
 

KAFFE/TE -TIL-MØTENE-LISTE – høsten 2020  
 

FTVene   1/9  
   
IFR  22/9 
IHK DRV 6/10 
IHK ARK  20/10 
IKM  3/11 
IMS 17/11 
Musikk  24/11 
ISL   
KULT   
Europastudier    
LTV  
  

 
De som ikke får tildelt ansvar dette semesteret, må regne med å få dette neste semester.  
Ansvar kan byttes internt, men gi gjerne FTVene/Elin beskjed om det. 
 
 

https://www.ntnu.no/iss
https://www.ntnu.no/iss
https://www.ntnu.no/iss


 

HF-sak 45/20 
 
Saksbehandler: Gina Bjelland   

 
Workshop om studentaktiv læring 
 
Her får vi besøk av dekan Anne Kristine Børresen, prodekan Sara Brinch og instituttleder 
Jan Frode Hatlen.  
 
 
Bakgrunn for workshop:  
 
Vi tror at studentaktiv læring kan demme opp for blant annet frafall. Det kan bidra til økt motivasjon 
og bedre trivsel på grunn av at studentaktiv læring oppmuntrer studentene til å samhandle i større 
grad. Det kan bl.a. gi studenter en arena for å diskutere fag i en hverdag hvor vi ikke møter 
hverandre like mye som vanlig. Studentaktiv læring handler blant annet om gruppeoppgaver, 
diskusjoner og generelt læring hvor studenter er aktive og deltar i egen læringsprosess. Studentaktiv 
læring kan være negativ når den er strukturert på en dårlig måte, f.eks i en gruppeoppgave hvor ikke 
alle har like insentiver for å bidra.  
 
 
Tema og spørsmål som skal diskuteres:  
 
Frafall 
Hvordan kan HF forhindre økt frafall? 
 
Hvilke faktorer bidrar til økt frafall? 
 
Studentaktiv læring 
 
Hvilken type studentaktiv læring mener dere har best effekt for studenter på HF? 
 
Hvilke positive, eventuelt negative, effekter har studentaktiv læring? 
 
 



 

HF-sak 46/20 
 
Saksbehandler: Viktor Einarssønn Lunde  

 
Oppnevning av PTVer  
 
 
Det skal oppnevnes nye programtillitsvalgte ved følgende institutt:  
 

IFR 
 

Valgperiode er høstsemesteret 2020 og vårsemester 2021  
 
Minner om at i vedtektene for Studentrådet HF står det:  

§4.1 Stemmerett 
Hvert institutt har 1 stemme og de fakultetstillitsvalgte har totalt 2 stemmer i Studentrådet HF. 

 
Dette medfører at dere på forhånd må bli enige om hva dere skal stemme og hvem sin epost 
som skal brukes ved digitalt valg.  
 
Kandidatskjema som kommer inn etter at møteinnkallinga er sendt ut vil bli ettersendt.  
 
Link til kandidatskjemaet:  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgahCS-
CZ0SluluzdZZ8BUY6op4w4-
VAgkvOq1T2DcpUM003TEZPWk9CMjBIQU9NVzBCRzBDUDNHMSQlQCN0PWcu  
 
QR-koden:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlagt: 1 Kandidatskjema  
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgahCS-CZ0SluluzdZZ8BUY6op4w4-VAgkvOq1T2DcpUM003TEZPWk9CMjBIQU9NVzBCRzBDUDNHMSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgahCS-CZ0SluluzdZZ8BUY6op4w4-VAgkvOq1T2DcpUM003TEZPWk9CMjBIQU9NVzBCRzBDUDNHMSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgahCS-CZ0SluluzdZZ8BUY6op4w4-VAgkvOq1T2DcpUM003TEZPWk9CMjBIQU9NVzBCRzBDUDNHMSQlQCN0PWcu


Studentrådet HF   
HF-sak 40-20 Oppnevning av PTVer 

Side 2 av 2 
  

 
Kandidatskjema  
 
Navn:  Liv Marie Brynestad Hansen 
 
Alder:  21 
 
Studieprogram:  Religionsvitenskap 
 
 
Jeg er 21 år og fra Eidsvoll. I utgangspunktet går jeg 
Lektorprogrammet med nordisk som hovedfag, men i år tar jeg 
religion som fag 2.  
 
Jeg håper at jeg gjennom dette vervet blant annet kan være med å 
bidra til at kvaliteten på studiet blir opprettholdt, selv om året må 
planlegges innenfor nye rammer. 
 
 
 



 

  
HF-sak 47/20 

 
Saksbehandler: Viktor Einarssønn Lunde  

 
 
Forventninger til «fagland» 
 
 
I løpet av uke 43/44 skal et nytt studentareal, såkalt fagland, være klart. Dette er et flerbruksareal 
med «makerspace», skrivebord, konferanseareal, o.l. Arealet er hovedsakelig tiltenkt 
bachelorstudenter da de som regel ikke har tilgang til for eksempel lesesaler. Rommet skal være til 
fri disposisjon av studentene. Fakultetet ønsker å høre studentenes forventninger til bruken av dette 
arealet. 
 
Spørsmål til diskusjon: 

• Hvordan vil dette læringsarealet legge til rette for læring? 
• Tidligere var det en lesesal uten muligheter for å snakke sammen, samarbeide etc. Hva 

endres med de nye lokalene? 
• Hvordan står denne typen læringsareal til de oppgavene dere får å jobbe med i fagene dere 

tar, osv.? 
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SKISSE

tegnet:

saksbeh.:

kontroll:

MØBLERINGSPLAN

NTNU EIENDOM

Studentareal
NTNU FAGLAND DRAGVOLL

01
#Zone number #Zone name

8395

8301

8312

8301A

ELSKAPELSKAP

MÅ IKKE BLOKKERES

avtrekk i søyler

BRANNSKAP

BRANNSKAP

RØMNINGSVEI

RØMNINGSVEI

HEIS
TRAPP TIL BIBLIOTEKET INNGANG FRA BUSSEN

skrivbar flate på baksiden av sittenisje

skjermer og glasstavler

plantekasse

hengestoler

sekkestoler

sofa,
småbord

ståbord

store arbeidsbord
gjenbruk bordlamper

som pendel

båser

mackerspace

kjøkkenkrok
oppslagstavle over

skrivbar flate/
opphengstavle på
baksiden av bås

scene
markering i gulv

modulsofa, sitte på ryggen

puffer

retro teak
lounge stoler

reoler

oppslagstavle

ca165 plasser

8308

wc
7,7 m2

8310

wc
7,5 m2

1,2 m20,9 m2

8302

LESESAL
412,5 m2

MÅL 1:150

N
 0                      1,5                     3                     4,5 m
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