REFERAT
Studentrådet HF sitt møte tirsdag 02.02.21 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
IFR
Elise Svalestad Folland
IFR
Peder Bergset Botten
IHK DRV
Marcus Helgesson Svenning
IHK ARK
Ingvild Haraldsdatter Johns
IHK ARK
Anders Beyer Årvåg
IKM
Helene Kragh Fosse
IMS
Synne Svarstad Hanslien
Musikk
Liss F. Nerlandsrem
Musikk
Anders Wilson Hanslien
ISL
Kristin Eline Marthinsen
ISL
Regine Holst Samuelsen
ISL
Kamilla Båtnes
KULT
Silje Molvik Skjolden
KULT
Martine Sletten
EURO
Matilde Brox Bordal
EURO
Victor Holmgren
LTV HF
Morten Eidsvaag Althe
Meldt fravær:
Ikke møtt:
Musikk
IHK DRV
IKM
IMS

Jakob Mæhle Skjøtskift
Maja Rauan Goksør
Anine Granerud
Maria Konow

Observatører:
Studenttinget

Simon Løvdal

Konstituering av møtet
Innkallingen ble godkjent, møteleder og referent valgt.
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Ref-sak 02/21

Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 26.01.21
Referatet ble godkjent.

Ref-sak 03/21

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:

vanlige AU-møter, masse mail og veldig travelt med studier for tiden.

FTV Arja:

møte med dekanen- og prodekanen, Ansettelsesutvalg, kommunikasjonskurs.

FTV Sander:

møte med dekanen-prodekanen, kommunikasjonskurs, FTV-forum, promotering av
referansegruppekurs, sosiale medier

FTV Viktor:

samme møte med dekanen-prodekanen, FTV-forum.

HF-sak 09/21:

Bærekraft i våre fag workshop
Det som ble sagt og diskutert på workshop finnes på teams, og det vil opprettes et
skriv ut fra det.

HF-sak 10/21:

Svarte skjermer i forelesning
Fag med over 200 stk så føler du at du ikke blir singlet ut. Ikke alle 250 som kommer i
fokus. Litt utfordrende når man ikke kjenner hverandre. Andre utfordringer: sitter på
kjøkkenet med andre studenter rundt deg er det ikke alltid alle som har like muligheter
til å ha på kamera. I fag over 200 stykker er det en gjenganger at det er flere som ikke
har på kamera. I mindre forelesninger med break out rooms er det lettere å ha på
kamera. Lettere med kamera når det fungerer på denne måten. Løsning kan være
færre i rom/forelesning. Se det i sammenheng med hvordan det har vært tidligere, i
forelesningssaler ser studenten foreleser, men ingen andre ser direkte på studenten.
Studenten er faktisk mer usynlig i en forelesningssal enn i en digital forelesning på et
par hundre. I grupperom eller breakoutrooms er det en helt annen sak.
Flere er ganske lei av kameramaset. Har nok ikke hjulpet de som støtter å ta opp
forelesninger etter mediestormen som har vært i det siste. Det kan ha godt over til å
være en prinsippsak etter at det er gode argumenter for å ta opp, men man blir bare
møtt med et konstant nei. To sider som står for bastant mot hverandre. Kan ikke
fortsette i de samme sporene. Påpekes at ved opptak ser du verken foreleser eller
navn på studentene i collaborate. Det er slik at foreleser velger helt selv hva som skal
vises i opptak, det finnes en slik funksjon i zoom.
Noe som har funket er at forelesere spør om å ha på kamera og heller er positiv til at
studentene gjør det i stedet for å være negativ mot de som ikke har kamera på. Å
bruke reaksjonsbutton kan være en slags mini løsning slik at forelesere kan få litt
respons. Powerpointslides hvor studenter kan skrive på powerpointen er et tips.
Reaksjonstipset er et godt kompromiss, forelesere er nødt til å velge sine kamper.
Spare kommentarer på å pushe på webcamera til det er nødvendig i bruk av
breakoutrooms. Men det er studenten sitt ansvar selv og holde seg selv ansvarlig av
hva en lærer best av. Flere fag hvor man ser på powerpoint, da er det ikke noen stor

Studentrådet HF
Referat fra Studentrådsmøte 02.02.21
Side 3 av 3

grunn til å ha på kamera. Et annet forslag for å føle at studentene er engasjert er å
bruke chatterommet aktivt under forelesning.
HF-sak 11/21:

Arbeidstema: synlighet workshop
Det som ble sagt og diskutert på workshop finnes på teams, og det vil også hær
utarbeides et skriv.

HF-sak 12/21:

Eventuelt:

Viktor:

dere får informasjon etter felles-AU på torsdag om kontorvakt fysisk og nærkontakter
osv. Når det gjelder studenter og nærkontakter kan det sjekkes ut, men det regnes
med at det tilsvarer kollega. Flere lurer på hva som gjelder som nærkontakt ved skolen.
Mria Tar dette opp med utdanningsutvalget på fredag.

ISL:

minner på at alle må melde seg på til seminar!!

Viktor:

oppfordrer alle til å finne PTVer for dette semesteret slik at de kan bli godkjent i mars.
Husk å trykk svar alle når dere tar kontorvakter slik at alle får det med seg og at
personen som sender forespørsel slipper å svare alle.
Evaluering:
Kommentarene tas til etterretning.

Viktor Einarssønn Lunde

Maria Helen Hanssen Beck

møteleder (sign.)

referent (sign.)

