
 
 

Vi gjør oppmerksom på at det er møteplikt for alle instituttillitsvalgte (ITV) 
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MØTEINNKALLING  
til Studentrådet HFs møte  
 

Dato  Tirsdag 22.02.22  

Tid Kl. 17.15  

Sted: Rom D156  MERK: Fysisk møte  
 
 

Studentrådet HFs saker:   
 

 Konstituering av møtet  

 
O-sak  Orientering om allmøtetider  

 

Ref-sak 03/22 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 08.02.22 * 

Ref-sak 04/22  Saker fra studenttillitsvalgte  

 Orientering fra FTVene  
 
HF-sak 06/22 Tillitsvalgtarbeid som gyldig fravær  *  
HF-sak 07/22 Workshop: Hvordan ta ordet? *    
HF-sak 08/22  Eventuelt  

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

kort.  
 

 Evaluering av møtet  
  
 
 
Studentrådet HF 
 

Gina Bjelland  Elin Juliussen 
Leder   førstekonsulent  

 
  

  



 

 

 

KAFFE/KAKE/SNACK-TIL-MØTENE-LISTE – Våren 2022 
 

Nå starter vi med pausesnack igjen 😊   
 

   
Filosofi og religionsvitenskap (IFR)  22/02  
Kunst- og medievitenskap (IKM) 08/03 
Tverrfaglige kulturstudier (KULT) 22/03 
Europastudier  05/04 
LTV  03/05 
Musikk   
Språk og litteratur   
Historiske studier DRV   
Historiske studier ARK   
 

 
 
De som ikke får tildelt ansvar dette semesteret, må regne med å få dette neste semester.  
  
Ansvar kan byttes internt, men gi gjerne Gina/Elin beskjed om det. 
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REFERAT 
fra Studentrådet HFs møte  
Tirsdag 08.02.22 kl. 17.15 på Zoom  
 
Møteleder:  Gina Bjelland   
Referent:  Elin Juliussen  
 
 
Studentrådet HFs medlemmer: 
FTV Internt ansvarlig Gina Bjelland 
FTV Fakultetsansvarlig Arja Pedersen  
FTV Kommunikasjonsansvarlig Emilie Faarup Storvik 
FTV Læringsmiljøansvarlig Håkon Gravem Isaksen  
IFR Peder Bergset Botten  
IFR Maren Grothe  
IHK DRV Magnus Ryen 
IHK DRV Synnøve Stølen  
IHK ARK Ingrid Athena Flatland 
IKM Emilie Olsen Lekva  
IKM Simon Moe  
IMS  Lasse Zetterlund 
Musikk  Elias Fløtre Løstegaard 
ISL  Marit Hedre 
ISL Even Samir Kaushik 
KULT Amalie Hegdalsaune 
EURO  Victor Holmgren 
EURO  Kristian K. Wiulsrød 
LTV HF Morten Eidsvaag Althe 
 
Meldt fravær:  
IMS  Maria Konow 
ISL Kristin Eline Marthinsen 
KULT Isak Nathaniel Løberg Jacobsen 
 
Ikke møtt:  
Musikk utøvende Camilla Vikingsen 
IHK ARK Kathinka Aalberg 
 
 
Observatører:  
Studenttinget  Fredrik Framhus  
 
 
Studentrådet HFs saker:   
 
Konstituering av møtet  
 Innkallingen ble godkjent, møteleder og referent valgt.  
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 Referat fra HF-møte 08.02.22 
 Side 2 av 3 
 
 

   

O-sak  Info om KAMD   
 Fredrik Shetelig holdt et innlegg om KAMD og vil holde kontakten med 

Studentrådet HF om dette.                 
 
 
Ref-sak 01/22 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 25.01.22  
 Godkjent.  
 
 
Ref-sak 02/22  Saker fra studenttillitsvalgte  
 Orientering fra FTVene  
 Oppstart med runde rundt bordet hvor alle sa litt om semesterstarten.  
Sti Fredrik arbeidsprogrammet for sti vedtatt på torsdag, mange møter,  
 LMS-arbeidsgruppe skal oppnevnes. 
FTV Emilie informerte om hva hennes hovedoppgaver som kommunikasjonsansvarlig er.  

- sitter i klyngegruppene for Humsam  
 Det er satt ned en prosjektgruppe som skal jobbe med grafisk profil på tvers av 

alle studentråd.  
 Også en gruppe for valget – skal jobbe med valgprosessen for å få opp 

valgoppslutningene 
FTV Håkon  orienterte om sine hovedoppgaver som læringsmiljøansvarlig 
FTV Arja  er fakultetsansvarlig og sitter i mange møter, viktigste møtet er fak.styremøtet.  
 ILM og timesmøte med prodekan på fak.  
 Ha vært på møte med prorektor og andre på fak.  
FTV Gina  har vært i masse møter, planlegger seminaret, masse mailer  
 
 
HF-sak 03/22 Kort kurs i PAGA v/Elin  
 Konsulent Elin gikk gjennom hvordan føre timer i PAGA  
 Presentasjonen ligger på Team – Filer - Arbeidsområde og timeføring.pdf          
 
 
HF-sak 04/22 Blackboard (LMS) - Håkon  
 Håkon holdt et innlegg om LMS og fikk innspill på hva som er bra og hva som er 

mindre bra med Blackborad, alternative plattformer som kanskje kan brukes.  
 Det nye systemet som NTNU skaffer må ha enkelt grensesnitt og være 

standardisert for alle emner. Timeplanene må fungere sammen med kalenderen i 
systemet.  

 Bør også ha muligheter for å kommunisere med foreleser og andre i samme 
emnegruppe 

 Bør være intuitiv, oversiktlig og brukervennlig  
 Må vise tydelige frister for innleveringer  
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HF-sak 05/22  Eventuelt  
 
 

• Minner om at alle kan hente en hurtigtest på kontoret. 
• SHoT-undersøkelsen kom i dag – svar på den. Viktig! 
• Fakultetet vil ha innspill på områdeemner;  

HFO1001, HFO1002, HFO1003, HFO1004 
Har noen tatt disse eller vet om noen som har så be de sende erfaringer.  

• Studentrepresentant til Tverrfaglige profiler; fremtidsrettede tverrfaglige 
emner 
Vi trenger en repr, fra HF og en fra SU.  

• Trenger også en stud.repr. i programråd for anvendt etikk ved NTNU. Sti skal 
oppnevne to stud.repr – oppfordrer damer til å stille siden det er en mann 
som har meldt seg tidligere  

 
 
 Evaluering av møtet  
 OK  
 
 
Møtet sluttet kl 19.53  
 
 
 
Studentrådet HF 
 
Gina Bjelland  Elin Juliussen 
Leder   førstekonsulent  
 
  



 

  
HF-sak 06/22 

 
Saksbehandler: Håkon Gravem Isaksen  

 
Tillitsvalgtarbeid som gyldig fravær  

 
Forkortelser  
 
HF  – Det humanistiske fakultet  
FTV  – Fakultetstillitsvalgt    
ITV  – Instituttillitsvalgt  
LTV  – Lektortillitsvalgt  
PTV  – Programtillitsvalgt  
UH-loven  – Universitets- og høgskoleloven 
 
  
  
  
Bakgrunn for saken  
En betydelig del av NTNUs studenter møter obligatoriske aktiviteter som en del av sitt 
studieløp. Mange studieretninger har også planer om å inkludere mer arbeidslivsrelevans i 
sine studietilbud, og dette kan bety en økt grad av obligatoriske aktiviteter i form av 
praksisarbeid eller praktikantopphold for studentene. Obligatorisk aktivitet forstås som 
aktiviteter hvor studentene må kunne dokumentere oppmøte innenfor visse rammer for å få 
godkjent aktiviteten og ivareta normal studieprogresjon. Obligatoriske aktiviteter er også en 
del av mange studieprogram som ikke har praksis eller praktikantopphold som en del av sitt 
studieløp, for eksempel ved at det registreres oppmøte i forelesninger eller seminarer.  
  
NTNU er under UH-loven pliktig til å legge til rette for at tillitsvalgte som en del av 
studentorganene på NTNU skal kunne drive sitt arbeid på en tilfredsstillende måte.1 Dette vil 
si at NTNU har et ansvar for å sørge for at studenter har mulighet til å organisere seg og 
drive tillitsvalgtarbeid på en hensiktsmessig måte.  
  
NTNUs studieforskrift gir i dag føringer om at gyldig fravær dokumenteres med 
legeerklæring eller tilsvarende dokumentasjon.2 Det fremgår ikke tydelig her at 
tillitsvalgtarbeid regnes som en gyldig grunn til fravær.  
  
   
Saksbehandlers vurdering  
Å drive tillitsvalgtarbeid er en svært viktig del av studentenes rett til å organisere seg og 
kunne påvirke institusjonens utvikling til studentenes beste. Det er også allmenndannende 
for studentene at deres utdanningsinstitusjon tar tillitsvalgtarbeid på alvor og dette vil i seg 
selv også være viktige erfaringer for studentene i arbeidslivet i tiden etter studiene. Dette er 



Studentrådet HF   
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Side 2 av 2 
  

 
selvfølgelig like viktig for alle NTNUs studenter, uavhengig av studieprogram eller 
studieretning.   
  
For studieprogram hvor det ikke er oppmøtekrav eller obligatoriske aktiviteter som en del av 
undervisningen står studenten fritt til å kunne prioritere tillitsvalgtarbeidet når det er 
nødvendig. Det er slik at tillitsvalgtarbeidet ikke skal utgjøre en for stor arbeidsmengde til å 
kunne kombineres med et normalt heltidsstudium, så i en normalsituasjon skal en student 
kunne være tillitsvalgt og fortsatt ivareta normal studieprogresjon. Selv i situasjoner med 
oppmøtekrav og obligatoriske aktiviteter er det tenkelig at den studenttillitsvalgte til en viss 
grad vil kunne organisere tillitsvalgtarbeidet slik at det ikke medfører fravær fra 
studierelaterte aktiviteter.   
  
Dette er likevel ikke alltid tilfellet, og studenter som har mye langvarig obligatorisk aktivitet 
som en del av sine studier vil oppleve at det ikke lar seg gjøre å finne tid til tillitsvalgtarbeidet 
utenfor tidsrommet hvor det skal foregå obligatorisk aktivitet. Dette er kanskje tydeligst i 
profesjonsfaglige utdanninger med praksis, eksempelvis lektorutdanningen og 
sykepleierutdanningen. I slike utdanninger med lengre praksisperioder kan det være særlig 
vanskelig å finne tid til tillitsvalgtarbeidet uten at det slår negativt ut i oppmøteregistrering, 
som i verste fall vil gjøre at den tillitsvalgte studenten risikerer å falle av normal 
studieprogresjon.  
  
Slik det er nå oppleves NTNUs holdninger til tillitsvalgte i obligatoriske aktiviteter som lite 
systematisert og lite konsekvent. Det er naturlig at tillitsvalgtarbeidet medfører at studentene 
må delta på møter både med ansatte og andre tillitsvalgte, som kan kollidere med aktiviteter 
fra studentenes studieprogram og gjøre det vanskelig for studentene å møte opp på 
obligatoriske aktiviteter. Det er ikke sikkert at tillitsvalgte møter forståelse fra 
studieprogrammet for at tillitsvalgtarbeidet kan føre til fravær i praksis eller annen 
undervisning.  
  
Saksbehandler forstår det slik at studentorganene ikke vil kunne fungere på tilfredsstillende 
måte uten at også studenter som er i praksis er sikret muligheten til å fungere som 
tillitsvalgte og kan delta i arbeidet som tillitsvalgtrollen legger opp til. Saksbehandler vurderer 
det derfor som nødvendig at tillitsvalgtarbeid skal anses som gyldig grunn til fravær fra 
praksis og andre aktiviteter i regi av studiet. Dette vil gi alle studenter med obligatorisk 
aktivitet som deler av sine studieprogram trygghet i at de vil kunne gjennomføre 
tillitsvalgtarbeidet på en god måte uten å måtte bekymre seg for progresjon i studiet.    
  
   
Spørsmål til diskusjon  

• Hva mener Studentrådet HF burde være gyldig fravær?  
• Hvordan opplever dere å bli møtt av undervisere om dere ber om tid til å gå i møter?  
• Burde alle deler av tillitsvalgtarbeidet kunne regnes som gyldig fravær, eller bare 

møter i styrer, utvalg og ledergrupper? Hva med PTV-møter og studentrådsmøter for 
eksempel?  
 



 

  
HF-sak 07/22 

 
Saksbehandler: Emilie Faarup Storvik   

 
Hvordan ta ordet? Workshop  

 
Forkortelser  
 
HF  – Det humanistiske fakultet  
FTV  – Fakultetstillitsvalgt    
ITV  – Instituttillitsvalgt  
LTV  – Lektortillitsvalgt  
PTV  – Programtillitsvalgt  
 
  
  
Forrige semester kom det et ønske om å ha mer erfaringsutveksling/kursing om hvordan 
man tar ordet i møter og i snakk med ansatte.   
Dette oppleves som utfordrende for flere tillitsvalgte da det kan være vanskelig å ta ordet og 
gi innspill i møter med ansatte på HF da de ofte sitter med mer erfaring. I tillegg ønsker man 
at innspillene man gir som student skal bli sett på som verdifulle og bli tatt seriøst av 
ansatte.  
  
Noen får til dette veldig bra, mens andre føler de ikke har mestret dette ennå.   
  
Vi setter derfor av tid til å dele erfaringer på hva som har fungert i møter med ansatte eller 
andre tillitsvalgte, i tillegg til at vi diskuterer utfordringer og hvordan disse kan løses.   
Bolken starter med en lek av Håkon Gravem Isaksen.   
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