
  
 

 

 

REFERAT 
Studentrådet HF sitt møte tirsdag 06.10.20 i Aud. D156  
 
 
 
Møteleder:  Viktor Einarssønn Lunde   
Referent:  Gina Bjelland   
 
 
Studentrådet HFs medlemmer: 
Internt ansvarlig FTV Viktor Einarssønn Lunde 
Fakultetsansvarlig FTV Gina Bjelland  
Komm.ansvarlig FTV Sander Johan Vigsø 
IFR Elise Svalestad Folland 
IHK DRV Maja Rauan Goksør 
IKM Anine Granerud 
IMS  - ikke valgt  
IMS  Kjetil Sørensen  
Musikk  Liss F. Nerlandsrem 
Musikk  Teodor Kleive-Andersen 
ISL Kristin Eline Marthinsen 
KULT Martine Sletten 
EURO  Matilde Brox Bordal  
EURO  Emilie Faarup Storvik 
LTV HF Arja Pedersen  
 
Meldt fravær:  
IHK ARK Ingvild Haraldsdatter Johns  
IKM Stian Røvik 
ISL Kamilla Båtnes  
Læringsmiljøansvarlig FTV Maria Helene Hanssen Beck  
IFR Greger K. Røseth Vestgøte 
IHK ARK Anders Beyer Årvåg 
 
Ikke møtt:  
IHK DRV Marcus Helgesson Svenning 
Musikk  Jakob Mæhle Skjøtskift 
ISL Alexander Pedersen 
KULT Marte Hagen Solbrekken 
 
Observatører:  
Studenttinget  Simon Løvdal   
 
 
 Konstituering av møtet 

 Innkallingen ble godkjent, møteleder og referent valgt.  
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Ref-sak 16/20  Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 22.09.20  
 Referatet ble godkjent.  
 
Ref-sak 17/20  Saker fra studenttillitsvalgte. Orientering fra FTVene 
IMS Kjetil  skal møte med instituttleder, allmøte med IHK 
IHK Maja  har møtested og dato ok, sammen med IHK. Stille fra ledelsen, møte med inst leder på 

tirsdag. Jobber m saker på euro hvor prog.leder er vanskelig 
IKM Anine  jobber med kontakt med PTVer, har laget face gruppe, satt allmøtedato 
Musikk Liss  hatt møte med PTV, planlagt allmøte, møte m inst leder 
KULT Martine  Marte har satt sammen allmøte, regner med det er ok, funnet ut at HF allmøte krasjer 

m møte m inst leder, fått fart i master middag, skal møte PTV, litt kluss med lesesal 
ordna seg 

ISL Kristin  vært på møte m inst.leder, møte m PTV,  
STI Simon  jobba m digital undervisning, eksamensavvikling problematikk tok opp m prorektor for 

utdanning, fysisk oppmøte mtp korona går som normalt nå 
LTV Arja  styra m masterlesesaler ble løst så er fornøyd 
IFR Elise  jevnlig kontakt m PTV via Messenger, møte m inst ledelse en gang i mnd og på 

seksjons møte 
EURO Emilie krangler med ledelse om eksamen som krasjer, får ikke svar så sendt videre til ITV, fått 

dato på prog.rådsmøte 
 
O-sak 03/20 Presentasjon av studentombudet Lennart Soligard og hans oppgaver   
 
HF-sak 40/20  Valg av PTV  

Viktor orienterte om valget.  
Det ble vedtatt at der det er kun en kandidat vil det bli valgt med akklamasjon. 
Der det er flere kandidater blir det håndsopprekning. 
Tellekorps er Simon og Sander.  
 
Dette er de nye PTVene:  

 
Institutt:  Studieprogram: Navn 

 
ISL Nordisk og allmenn litteraturvit. Maren Holmen 

 
ISL Logopedi Birgit Brønseth Lorentzen 

 
IFR Religionsvitenskap Liv Marie Brynestad Hansen 

 
 Valgperioden er 01.08.20 – 30.06.21  
 
HF-sak 41/20:  Workshop om valg, promotering osv 
 Viktor og Sander går igjennom pp. Ikke bare promoter på facebook, legg ut på innsida 

og be instituttet sende ut mail.  
 Kristin: hvordan får vi skrive ut plakater?  
 Gina:  kan skrive ut på kontoret 
 Maja:  hvor kan de henge? 
 Litt usikkert, men en tavle er for alle på heissjakt  
 Arja:   har vært lov å henge på trappe oppg, kan vi det? Studenter får ikke komme 

inn på institutt. 
 Vi skal sjekke, kan ha oversikt på vår tavle 
 Alle som har ahtt allmøte før deler råd og tips: 
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 Theo spør om råd: hva å gjøre med oppmøte? 
 V:  dette er hvorfor promo er viktig 
 Kjetil:  er det minimum for hvor mange som må stemme? 
 V:  nei 
 Arja:  kan ha mat? 
 Det kan man så lenge d er koronavennlig 
 Emilie:  promoter med «at man kan komme å klage» ikke bare en presentasjon men 

man kan komme med saker 
 Simon:  innspill fra stud.dem på UIO: de legger mye vekt på å formidle når de har fått 

gjennomslag, at det fungerer å gjøre noe med ting. Det kan føre til mer deltakelse. Sti 
skal jobbe med dette, kan være lurt for oss og 

 Anine:  kan lokke folk å nevne at PTV er honorert 
 Martine:  hva får PTV lønn for jamfor mail fra Elin 
 2t per møte 
 Emilie:  valg av PTV er dust. Programmet bør velge sine egne tillitsvalgte. 
 Kan jobbes med men har ikke noe godt svar nå 
 Martine:  enig. Vanskelig å stemme over folk man ikke har kjennskap til 
 FTVer tar videre med Sti 
 Arja:  har 2 ptver som er valgt samme semester. Vil at en er et semester og en er 

et halvt semester så det er overlappende perioder. 
 
HF-sak 42/20 Opprettelse av eget team for ITVene og PTVene sammen?  
 Sander skrev ref: 
 Teams 
 Gina informerer salen om PTV/ITV/FTV Teams  
 IHK DRV har allerede laget et Teams, og spør om de skal flytte over til den vi lager → 

de blir fortalt “ja” 
 Gina oppfrisker salen om hvordan å finne diverse ting i Teams. 
 
HF-sak 43/20: Veiledning til bacheloroppgave 
Martine:  sendte inn skisser om hva man hadde lyst til å gjøre. Fikk tildelt veil. Ut i fra det. Hadde 

4 tildelte veil timer max. Veil var borte deler av tiden men fikk ikke alltid møttes fysisk, 
lite veil, noen samla alle studentene sine og hadde brainstorm men var på SU.  

Arja: 2veil timer på 20 min, veil hadde en god del stud, følte det var en oppg, fikk ikke noe 
spes veil.  

Kristin:  varierte ut i fra forleser, har egt 5 frister som skal overholdes, veileder informerte ikke 
om det. Men ga ekstra tid tild e som ville, men tok ikke ekstra tid til de som ikke spurte. 
Aka varierte det veldig hvor mye veil de hadde. Forrige sem var de frustert om hvordan 
de fikk vileder, visste ikke de skulle forbrede sef. Ba opplegg er endra mellom første og 
andre eks 

Emilie:  god opplevelse. Forskjellig fra veileder. Problemer m utdeling av veil, noen av veiledere 
forsvant etter prosessen var startet, ble erstattet av ansatt med MA. det virket 
uprofesjonelt. Men veiledere håndterte korona bra, sendte mail til stud om hvordan det 
gikk 

Liss:  hørt mye klaging. Mange synes det er kipt å begynne på MA pga BA skriving 
Martine:  hadde seminar i sammenheng med BA kurs. Gruppearbeid og forelesninger, veiledere 

sendte og skriveressurser (også fra Sosant). Mange føler at MA studenter prioriteres 
over BA, BA skal bare gjennom møllehjul. 

Hva bør veil struktur inneholde? 
Arja:  burde være seminar om hvordan du skriver BA sånn som Martine beskrev 
Emilie:  8 forelesninger, 5 var før man fikk veileder, snakket om alt en BA består av 
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Maja:  veil må vise de er tilgjengelig, at det bare er å sende en mail, at man vet man kan ta 
kontakt 

Martine:  kvotetid kan være greit, du føler deg kanskje mindre plagsom, men kan være stress 
med at du ikke får nok tid eller du «sparer» dem til det er for sent.  Vanskelig å komme 
utenom kvote. Setter pris på at veil har relevant erfaring. Workshops/seminar et c er 
god ide 

Arja:  informere studentene om hva de har krav på av veil. 
 Kan godt være minstekrav for hva man må ha med (Arja og Anine) 
 Dette kan godt tilpasses inst til inst 
 Viktig at veil og «møter» studentene på halvvei i kommunikasjon  
Martine:  pp som har linker til ressurser for skriving på et sted er nice, info om ressursene som er 

tilgjengelig, da trenger man ikke ta formatering etc med veiledning  
Arja:  bib tilbyr end note kurs, sikte det mer på BA studenter enn første år kan være heldig 
Simon:  BA og MA inngår ikke i kval sikring system 
 
HF-sak 44/20: Eventuelt  
 Har noen brukt teams/sharepoint til ref gruppe? 
 Ingen svar 
Viktor:  husk å sende inn allmøtested 
Simon:  orienterer om valg. Trenger en eller flere fra HF til STi. Still til Simon eler annen i AU.  

Mulig å stille til Sti fra neste uke.  
 
 Evaluering: 
 Bra møte fra de fleste, ellers kommentarer om at det er stille, mangler te og godt å få 

opp BA veil 
 Valg av PTV til religionsvitenskap som ikke hadde blitt med i sakspapirer. Valgt ved 

akklamasjon.  
 
 
 

Viktor Einarssønn Lunde  Gina Bjelland  
møteleder (sign.) referent (sign.)  
 


