
 
 

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 02.02.21  
Tid: Kl. 17.00   
Sted: digitalt på Zoom denne gangen, link kommer på tirsdag   
  
 
 
Studentrådet HFs saker:   
 
 Konstituering av møtet  
 
Ref-sak 02/21 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 26.01.21 * 
Ref-sak 03/21 Saker fra studenttillitsvalgte. Orientering fra FTVene  
 
HF-sak 09/21 Bærekraft i våre fag, workshop * 
HF-sak 10/21 Svarte skjermer i forelesning   
HF-sak 11/21 Arbeidstema: synlighet, workshop * 
HF-sak 12/21  Eventuelt  

Større eventuelt-saker bør sendes inn på forhånd, gjør runden rundt 
bordet kort.   
 

 Evaluering av møtet  
 
 
 
Studentrådet HF 
 
Viktor Einarssønn Lunde  Elin Juliussen 
Leder   førstekonsulent  
 
 
  



 
 

 HF-sak 09/21 
 
Saksbehandler: Maria Helene Hanssen Beck     
 
 
Forkortelser  
 
SU  – Fakultet for samfunn- og utdanningsvitenskap   
HF  – Det humanistiske fakultet   
FTV  – Fakultetstillitsvalgt  
ITV  – Instituttillitsvalgt  
LTV  – Lektortillitsvalgt  
PTV  – Programtillitsvalgt  
 

 
 
Workshop: Hva er bærekraft i våre fag? 
 
Bakgrunn for saken: oppfordring til medarbeidere ved HF å ta seg tid til arbeid med bærekraft.  
 
På instituttledermøte 26.januar 2021 ble det informert om at det finnes en arbeidsgruppe som 
jobber med bærekraft i humaniora. I denne arbeidsgruppen er det representanter fra NTNU, 
UiO, UiB, UiS og UiT og prodekanen for utdanning ved HF Sara Brinch leder dette arbeidet. De 
ulike institusjonene har fått tilsendt spørsmål for å høre om hvordan de har satt bærekraft og 
spørsmål tilknyttet det på agendaen. Målet er å levere råd om hvordan humaniora kan ta større 
plass i sammenhengen med bærekraftig arbeid og å tydeliggjøre for omverdenen hva 
humaniora allerede gjør og kan arbeide videre med.  
Ulike tiltak som allerede er i gang er for eksempel at UiB har startet opp en tverrfaglig master i 
bærekraft som skal ha oppstart i 2021-22, dette er noe UiO også arbeider med. Flere jobber 
aktivt med å få inn bærekraftmål i ulike læreplaner på NTNU.  
 
Det har blitt påpekt at NTNU generelt er trege på bærekraft og det ønskes en diskusjon på hva 
som er bærekraft i våre fag. Med dette ønsker vi en diskusjon på akkurat dette; hva er egentlig 
bærekraft i våre fag? Vi mener at her er studenter en god ressurs da de er i møte med sine 
respektive fag i ulike senarioer og er generelt god på å tenke nytt og fremoverrettet.  
 
Spørsmål til workshop: 

1. Hva er bærekraft i deres respektive fagområder og hvorfor? 
2. Hvordan kan studenter jobbe med bærekraft i de ulike fagene? 
3. Hva kan instituttene/fakultet konkret gjøre for å promotere og implementere bærekraft? 
4. Kunne det vært aktuelt at NTNU oppretter en slik tverrfaglig master eller tilby fag innen 

bærekraft? Mener dere at slike program/emner vil være aktuell for 
eksisterende/fremtidige studenter og hvorfor? 

  
  
 



 
 

 HF-sak 11/21 
 
Saksbehandler: Viktor Einarssønn Lunde    
 
 
Forkortelser  
 
SU  – Fakultet for samfunn- og utdanningsvitenskap   
HF  – Det humanistiske fakultet   
FTV  – Fakultetstillitsvalgt  
ITV  – Instituttillitsvalgt  
LTV  – Lektortillitsvalgt  
PTV  – Programtillitsvalgt  
 

 
 
Workshop: Arbeidstema - Synlighet 
 
 
Vi har valgt å ha synlighet for studenter som arbeidstema i vår. Vi kickstarter dette med en 
workshop hvor vi går gjennom mer generelle problemstillinger. Spørsmålene skal få dere til å 
tenke på hvilke metoder dere bruker og hvordan de fungerer. 
 
Digitalt: 

• Hvilke kanaler bruker dere for å nå ut til studentene? 
• Hvor ofte tar dere disse kanalene i bruk? 
• Hvordan opplever dere responsen på de ulike kanalene? 

o Er det store forskjeller? 
o Bør dere prioritere spesifikke kanaler eller satse bredt? 

• Hva kan være årsakene til at vi ikke får responsen vi ønsker? 

Fysisk: 
• Hvordan når dere ut til studentene fysisk? (både mht. korona og i en vanlig situasjon) 
• Hvor ofte når dere ut til studentene? 
• Er det noen metoder dere opplever at fungerer bedre enn andre? I så fall, hvorfor tror 

dere at det er sånn? 
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