REFERAT
Studentrådet HF sitt møte tirsdag 26.01.21 på Teams
Møteleder:
Referent:

Viktor Einarssønn Lunde
Maria Helene Hanssen Beck

Studentrådet HFs medlemmer:
Internt ansvarlig FTV
Viktor Einarssønn Lunde
Fakultetsansvarlig FTV
Arja Pedersen
Kom.ansvarlig FTV
Sander Johan Vigsø
Læringsmiljøansvarlig FTV
Maria Helene Hanssen Beck
IHK DRV
Maja Rauan Goksør
IHK DRV
Marcus Helgesson Svenning
IHK ARK
Ingvild Haraldsdatter Johns
IHK ARK
Anders Beyer Årvåg
IKM
Helene Kragh Fosse
IKM
Anine Granerud
IMS
Maria Konow
IMS
Synne Svarstad Hanslien
Musikk
Anders Wilson Hanslien
ISL
Kristin Eline Marthinsen
ISL
Regine Holst Samuelsen
ISL
Kamilla Båtnes
KULT
Silje Molvik Skjolden
EURO
Matilde Brox Bordal
EURO
Victor Holmgren
Meldt fravær:
Ikke møtt:
IFR
IFR
Musikk
Musikk
KULT
LTV HF

Elise Svalestad Folland
Peder Bergset Botten
Jakob Mæhle Skjøtskift
Liss F. Nerlandsrem
Martine Sletten
Morten Eidsvaag Althe

Observatører:
Studenttinget

Simon Løvdal

Konstituering av møtet
Innkallingen ble godkjent, møteleder og referent valgt.
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Ref-sak 00/21

Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 03.11.20
Referatet ble godkjent.

Ref-sak 01/21

Saker fra studenttillitsvalgte. Orientering fra FTVene
Det ble tatt en runde rundt bordet for å informere litt om hva som skjer på instituttene.

FTV Maria:

vært i instituttledermøte, og utdanningsutvalg. Ellers jobbet med oppstart.

FTV Arja:

Instituttledermøte, satt seg inn i vervet, planlagt oppstart.

FTV Sander:

Formøte NTNU-styre, jobbet med nettside og sosiale medier, planlegging av
semesteret.

FTV Viktor:

arbeidet med oppstartseminaret, planlagt våren generelt. Skal i dialog med BLINKlæringshub om studentrådets rolle i Fagland.

Simon Løvdal

introduserer seg selv. Har ansvaret for å følge opp Studentrådet HF og er vår
kontaktperson til Studenttinget. Han vil bidra i våre studentrådsmøter ved behov.

HF-sak 01/21

Møtedatoer
Viktor informerer om vårens møtedatoer, som ble vedtatt.

HF-sak 02/21

Pedagogiske komiteer
Viktor informerer om hva en pedagogisk komite er. Ved ansettelser ved instituttet skal
det være en studentrepresentant. Dette er lønnet utenom timene ITVene allerede har.
ITVene må bli enige mellom seg hvem av dere som skal sitte. Må ha svar innen fredag
29.01.

HF-sak 03/21
Valg
Studenttinget har ikke bestemt valgdatoene helt ferdig, stor sannsynlighet for at det blir 12. april til 3. mai
som valgperiode. Valget er digitalt. Dette er kun foreløpig informasjon, kommer med
mer informasjon fortløpende.

HF-sak 04/21

PTV oppstart
Husk ansvaret for å inkludere PTVene i oppstarten, det skal holdes møter med dem i
løpet av semesteret. Sørg for at deres tilsvarende PTVer vet hvem dere er. Det
oppfordres til å ta kontakt med dem så fort som mulig. Gjerne hjelp PTVer om hvordan
de skal føre lønn. Blir opplyst om at dette har blitt etterspurt.

HF-sak 05/21

Sosialgruppe
Sander informerer om sosialgruppen vi har på Facebook. Foreslår at enten sender
tillitsvalgte e-posten sin til Sander eller få hjelp av medtillitsvalgt til å legges til i
gruppen. Mail til Sander er sanderjv@ntnu.no.
Gruppen heter sosialgruppen for: studentrådet HF og SU på facebook.
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HF-sak 06/21

Arbeidstema
Et bredere tema vi jobber med gjennom semesteret som vi har litt større fokus på.
Kjører diskusjon på hva de tillitsvalgte ønsker som tema. På spørsmål om et slikt tema
ønsker er det konsensus for ja.
IKM: Forslag om å arbeide med synlighet som hjertesak. Fremdeles flere som ikke vet
om oss, hvordan systemet funker o.l.
ISL: Undersøkelse fra ISL til sine studenter høst 2020 på spørsmål «kjenner du til
studentrådet og hva de gjør», 66% har svart nei på dette spørsmålet. Viser at vi har litt
å jobbe med. Videre nevnes det at det bør jobbes aktivt med det psykososiale miljøet
blant studenter.
Innspill fra musikk: flere som ikke helt forstå hva vervet ITV er for noe i samtale med
den vanlige student.
Spørsmål fra IMS hva som er blitt gjort for å nå ut til studentene i koronatider.
-

-

IKM: tett kontakt med instituttleder for å nå ut til studenter ved deres institutt.
Avhengig av at studenter sjekker mail. Anbefaler god kontakt med linjeforeninger.
Videre ble plakater brukt, Facebook. Nøkkelord: god kommunikasjon med
instituttet og linjeforeningene.
IHK: har prøvd å etablere instagramkonto og dele informasjon der. Det samme
med å være aktiv på facebook. Problemet er at flere studenter ikke er aktive der,
derfor er det også lurt å ha kontakt med instituttet. Anbefaler å ta kontakt med
forelesere og presentere oss og rollen i forelesninger, for eksempel basisemner
hvor man når ut til mange. Med andre ord bruke instituttet aktivt hvis dette funker.

IKM: vanskelig å arbeide med det psykososiale hvis studentene ikke vet hvem vi er. Av
den grunn kan det være lurt å arbeide med synlighet.
Synlighet virker til å være det Studentrådet HF har lyst til å arbeide med.
Arja: vi har arbeidet med synlighet lenge og over flere semester men har ikke lyktes
helt. Kanskje vi må se på det på en annen måte. Forslag om å kjøre en
informasjonskampanje, noe som fanger oppmerksomheten. Når det gjelder facebook
og instagram går det også an å ha en kampanje som alle ITV/PTV/LTV kan arbeide
med sammen.
IKM: det å stikke innom forelesninger for å vise hvem vi er anbefales og kan hjelpe.
Musikk: flere informasjonsskjermer som kan brukes hvor det kan stå litt info om hva
ITVer kan bidra med og litt om hva vi arbeider med.
ISL: ut ifra undersøkelsen på ISL er det tydelig at studenter ikke vet hva vi jobber med,
og at det av den grunn kan være en ide å arbeide med en kampanje som informerer
om hva vi kan tilby. Kommentar til dette fra musikk, ha en kampanje om «hva vi kan
gjøre for deg» typ kan være en idé.
Simon: saksopplysning, Studenttinget har tilgang på flere informasjonsskjermer, i hvert
fall på Dragvoll. Det er bare å sende mail til studenttinget for å få lagt ut noe der.
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Synne: promotere på ulike allmøter. Kommentar fra Kamilla; referatene til studentrådet
må ut på nettsidene for at studenter kan vite litt mer hva vi gjør. Sander informerer om
at referater skal bli lagt ut fortløpende.
Maria: informerer om at studentrådsmøtene er åpen for alle studenter. Tips om at
saksliste kan legges ut på facebook og nettsider slik at studenter kan delta. Viktor
informerer om at det å snakke om saker som vi tror engasjerer studentene tiltrekker
flere til for eksempel allmøter.
Det bestemmes at synlighet er det som blir vårt arbeidstema dette semesteret.
Opplyses fra Viktor at vi kommer til å arbeide med det psykososiale gjennom
semesteret, men at synlighet er hovedtema.

HF-sak 07/21

Ansettelse av nye inst.ledere

HF-sak 08/21:

Eventuelt
Arja, midler til infrastruktur
På dagens instituttledermøte ble det nevnt at det finnes penger som må brukes. HF
ønsker at deler av disse pengene skal gå til den felles infrastrukturen på HF. Er det
noen i Studentrådet HF som har tips til hva som kan bli prioritert. For eksempel rom,
utstyr, nødutganger til musikk sine auditorium osv.

-

EURO: stikkontakter kan være en god investering ettersom det er mangel på dette.
Musikk: datalabben i Fjordgata har utdaterte Macer som kanskje bør byttes, usikkert
om dette arbeides med men allikevel et tips som vi kan ta med videre.
IMS: Veldig kaldt på Dragvoll, tips om å bruke penger på varmeovner/temperatur
generelt.
ISL: Kaldt, ikke bare temperatur, hele lokalet i seg selv. Julelysene nevnes, lyssetting
generelt. Maria: dette kan vi også ta med videre til BLINK-læringshub.
ISL om digitale forelesninger
Å legge ut forelesninger kan nå ut til flere studenter. Flere forelesere som ikke ønsker å
gjøre dette i frykt for personvern og at de skal bli lagt ut på nettet. Dette er noe som bør
bli tatt opp videre. Løfter problemstillinger som forelesere er bekymret for. Viktor: Det
med at forelesere er redd for at ting skal bli lagt ut, på BB kan det ligge ute så så lenge
så forsvinner det. Simon: infrastrukturen fra den enkelte student har mye å si,
nettkapasiteten må være ganske bra. Studiebarometeret viser at en stor andel av
studenter kan ikke streame forelesninger på grunn av nettkapasitet. Kommentar fra
referent: falt litt ut her så beklager hvis det ikke er utfyllende nok.
Simon om valg
Det skal velges representanter til læringsmiljøutvalget, utdanningsutvalget sentralt
NTNU nivå og gjelder for alle studenter. Her kan du stille frem til studenttingsmøtet
neste torsdag 4.01. Det skal også velges vara for studenttinget, velges i morgen 27.01.
Oppfordrer alle til å stille!
ISL, problemer med bokskapreg.
Bokregistrering funker ikke på Kamilla sin Mac, gjelder dette flere. Det informeres om
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at det er QR koder hvor studenter kan registrere bokskap. Sander vil ta kontakt med
NTNU IT for å finne ut av dette.
Sander vil ta bilde
Spør om det er greit å ta bilde av alle for å legge ut på sosiale medier? Ingen sier nei til
dette.
Viktor om kommunikasjon med PTVer
Kommunikasjon med PTVer på Teams, dette viser seg å være litt vanskelig. Lurer på
hva de tillitsvalgte sine erfaringer er med dette? IKM: lettere å ha kontakt med PTVer
på andre kanaler, bruker messenger. IHK: hadde litt problem i begynnelsen, men tok
kontakt på mail om at de bør slå på varsler. Siden da har det vært greit med kontakt.
IKM: informerer om at teams er en ny plattform for flere og av den grunn kan det være
vanskelig å ta kontakt. Euro: ikke alle nye er lagt til, dette må gjøres. Viktor: minner om
at det ikke bør diskuteres personsaker på plattformer som messenger, sosiale medier
generelt. Da er det fint å bruke plattformer som for eksempel teams. Maria: ta kontakt
med FTV eller Elin ved behov for hjelp hvis det blir vanskelig å legge inn PTVer.
ISL om QR-koder i undervisningsrom
Informerer om at stickers med QR koder er vekke på rom, det må legges nye på.
Simon informerer om at dette må meldes til avvik.
Evaluering:
Kommentarene tas til etterretning.

Takk for flott møte!!
Møte hevet kl. 18.40

Viktor Einarssønn Lunde

Maria Helen Hanssen Beck

møteleder (sign.)

referent (sign.)

