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Studentrådet HFs saker:   
 

 Konstituering av møtet  

 
O-sak  Orientering om Breddeårsinformasjon 5/4   

 

Ref-sak 05/22 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 22.02.22 * 

Ref-sak 06/22  Saker fra studenttillitsvalgte  

 Orientering fra FTVene  
 
HF-sak 09/22 Studentrådets plassering på campus *  
HF-sak 10/22 Allmøte-rutiner  
HF-sak 11/22 Workshop om hvordan bruke Teams *    
HF-sak 12/22  Eventuelt  
 Større eventuelt-saker bør sendes inn på forhånd, gjør runden rundt bordet 

kort.  
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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. 
 



 
  

HF-sak 09/22 
Saksbehandler: Håkon Gravem Isaksen 
 
 
 
Studentrådets plassering i campussamlingen 
Forkortelser  
 
HF  - Det humanistiske fakultet  
SU - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 
FTV  - Fakultetstillitsvalgt    
ITV  - Instituttillitsvalgt  
LTV  - Lektortillitsvalgt  
PTV  - Programtillitsvalgt  
HUMSAM - Humaniora Samfunnsvitenskap 
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
 
 
 
 
Bakgrunn for saken 
NTNU har planlagt å samle mye av sin virksomhet i et felles campusområde på og rundt 
Gløshaugenplatået. Slik planene foreligger nå, vil campus deles inn etter fagområder, hvor 
HUMSAM er et slikt område. Mye av undervisningen er planlagt til å foregå i et eget område 
kalt sentralt læringsstrøk. Det er også planer om å samle studentdemokratiet i felles 
områder, heller enn å holde dem tilknyttet de ulike fagområdene. En slik samling av 
studentdemokratiet vil kunne påvirke måten Studentrådene HF og SU arbeider på, særlig 
med tanke på bemanning av kontorvakter og nærheten til studenter og ansatte i sine 
respektive fagmiljøer. 
 
Saksbehandlers vurdering 
Det finnes både fordeler og ulemper for studentrådene med tanke på en eventuell samling 
av studentdemokratiet. Det vil naturligvis bli lettere å samarbeide på tvers av de ulike 
studentrådene tilknyttet de ulike fakultetene. Studentrådene HF og SU er allerede lokalisert 
på et annet campus enn mange av studentrådene tilhørende Gløshaugen, som i dag deler 
kontorlokaler med Studenttinget på Oppredningen. Denne avstanden har en betydning for 
hvor lett det er å samhandle med de øvrige studentrådene og Studenttinget. 
 
Hvis Studentrådet HF skal samlokaliseres med resten av studentdemokratiet, vil dette også 
bety at man blir plassert lengre unna fakultetsadministrasjonen og de vitenskapelig ansatte 
enn slik situasjonen er i dag på Dragvoll. Det vil også kunne bety at man får en større 
avstand til studentmiljøene tilhørende fakultetet, da studentene i hovedsak vil ha 
undervisningen sin i det sentrale læringsstrøket eller i arealer som hører til HUMSAM-
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området, mens studentrådet vil ha sine kontorlokaler i fellesarealer med resten av 
studentdemokratiet. Det er likevel slik at man ser for seg å ha de fleste elementene i 
campussamlingen innenfor rimelig gangavstand til hverandre, så en plassering i ulike bygg 
eller områder vil ikke nødvendigvis være et stort hinder. 
 
De andre studentrådene har også et annet forhold til rutiner rundt kontorvakter og 
kontordrift, fordi de sitter samlet på Gløshaugen. De andre studentrådenes nåværende 
kontorlokaler på Gløshaugen er primært brukt som en arbeidsplass for de 
fakultetstillitsvalgte, mens institutt- og programtillitsvalgte i større grad jobber ute i 
linjeforeningsarealer eller identitetsarealer. Dette er forskjellig fra hvordan HF og SU i dag 
drifter kontoret på Dragvoll, hvor ITV-ene betjener felleskontoret i åpningstiden og stort sett 
har sine arbeidsoppgaver knyttet til denne daglige driften. En vil kunne tenke seg at en 
fremtidig samlokalisering av studentdemokratiet i campussamlingen vil gjøre at HF og SU vil 
gå over til en ordning som ligner den de andre studentrådene operere med i dag. 
 
Spørsmål til diskusjon 

• Hvilke fordeler og ulemper ser Studentrådet HF med en eventuell samlokalisering av 
studentdemokratiet?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
HF-sak 11/22 

 
Saksbehandler:  

 
Workshop om hvordan bruke Teams 

 
Forkortelser  
 
HF  – Det humanistiske fakultet  
FTV  – Fakultetstillitsvalgt    
ITV  – Instituttillitsvalgt  
LTV  – Lektortillitsvalgt  
PTV  – Programtillitsvalgt  
 
  
  

Etter tydelig tilbakemelding fra dere under oppstartsseminaret skal Studentrådet HF 
gjennomføre en workshop om hvordan man kan bedre samhandlingen mellom PTV og 
ITV/LTV på Teams. 

Vi har invitert de lektortillitsvalgte Morten og Anders til å lede workshopen. Det blir en kort 
gjennomgang av hvordan de lektortillitsvalgte har satt opp sitt team, men mesteparten av 
tiden vil gå til at dere kan jobbe med deres egne Team. 

Fokusområder og aktuelle spørsmål er: 

• Hvor lagrer og formidler dere informasjon som kan være nyttig for deres PTVer? 

• Hvordan kan PTV-Teamet brukes til å gjøre samarbeidet mellom dere bedre? 

• Hvordan kan PTV-Teamet brukes til å gjøre PTVene tryggere i sin rolle? 

I forkant av møtet bør dere gjøre dere opp noen tanker om hvordan dere ønsker at deres 
PTV-Team skal se ut og fungere. Ta gjerne utgangspunkt i hvordan dere ønsker å 
kommunisere med PTVene deres, og hvordan de kan kommunisere med dere. 
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