
  
 

 

REFERAT 
fra Studentrådet HFs møte  
Tirsdag 06.09.22 kl. 17.15 i rom: D156 
 
Møteleder:  Morten Eidsvaag Althe 
Referent:  Maiken Kildal Berntsen 
 
 
Studentrådet HFs medlemmer: 
FTV Internt ansvarlig Morten Eidsvaag Althe 
FTV Fakultetsansvarlig Lasse Zetterlund 
FTV Kommunikasjonsansvarlig Matilde Brox Bordal 
FTV Læringsmiljøansvarlig Håkon Gravem Isaksen  
IFR Tobias Brox Bordal 
IFR Maren Grothe  
IHK DRV Magnus Ryen 
IHK DRV Hilde Myrvold  
IKM Simon Moe  
IKM Emilie Olsen Lekva  
IMS  Synne Svarstad Hanslien 
KULT Amalie Hegdalsaune 
KULT Sonja Fay Foshaugen Nyvoll 
EURO  Ole Marcelius Sivertsen 
EURO Ulrik Stange 
LTV HF Hedda Solberg 
ISL Even Samir Kaushik 
   
 
 
 
Meldt fravær:  
ISL  Marit Hedre 
IMS  Maria Konow 
 
 
Ikke møtt:  
IHK ARK Kathinka Aalberg 
IHK ARK Clara Margrete Gärtner 
 
 

Studentrådet HFs saker:   
 

Konstituering av møtet  
 Innkallingen ble godkjent, møteleder og referent valgt.  

 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:  

Ref-sak 11/22, HF-sak 22/22, HF-sak 23-22, HF-sak 24-23, Møtekritikk 
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Ref-sak 11/22  Saker fra studenttillitsvalgte 
 
IKM   Hatt første kontorvakt sammen. Innkalt til møte med PTV (neste 
mandag kl. 12).  
 
IMS   Hatt første kontorvakt. I kontakt med instituttledelse, møte neste uke. 
Få oversikt over PTV, møte med dem snart. Etablerer samarbeid med IHK. 
 
LTV   Kalt inn til møte med PTV for SU og HF. Møte med noen PTV (språk) 
allerede.  
 
ISL   Allmøte mandag forrige uke, fikk fullmakt til å velge ny ITV her. Skal få 
oversikt over PTV på torsdag. 
 
IHK DRV   Møte utdanningsutvalg. Hatt kontorvakt.  
 
KULT   Utvidet gruppeledermøte. Planlegge rekruttering av PTV. Fått fullmakt 
til å utnevne nye på allmøte. 
 
IFR   Forsøker å få tak i PTVer.  
 
EURO   Første kontorvakt i dag. 
 
 
Matilde (FTV)  Planlegge seminar. 
 
Lasse (FTV)  Planlegge seminar. Vært i møte med Humsam. 
 
Håkon (FTV)  Møte med utdanningsutvalget. Workshop i studentlounge. Valgt inn i 
kontrollkomité i Sti. 
 
Morten (FTV)  Seminar med Sti helga som var. Skal sammen med Lasse reise med 
instituttet for å se på mulighet for utveksling til Durham. 
 
 
HF-sak 22/22  Ta ordet 
   Alle trekker en lapp om et tema og snakker i et minutt.  
 
HF-sak 23-22  Kantinetilbudet ved Campus Dragvoll 
 
Håkon (FTV)  Presenterer sak. Ønsker innspill på spørsmål presentert i 
saksdokument. 
  
Synne (IMS)  Viktig at studentene har tilgang på mikrobølgeovn.  Det er dyrt i 
kantina, så det er fin mulighet til å få spist rester. 
 
Magnus (IHK)  Fint å ikke være avhengig av å være i en linjeforening eller noe for å 
kunne få varmet maten sin. 
 
Sonja (KULT)  Selv om studentene blir pålagt ansvar å rengjøre etter seg, er det 
viktig at noen andre enn studentene står med ansvaret, da det ikke alltid blir gjort. 
 
Ole Marcelius (Euro) Ikke pålegge linjeforeninger ansvaret.  
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Synne (IMS)  Kunne en mikro vært satt utenfor D10, ved brusmaskiner? 
 
Ole M. (Euro)  Bra med plassering i kantina. Merkelig at det må være eget personale 
for rengjøring, at det ikke bare er en oppgave under de som jobber der. 
 
Håkon (FTV)  Kantina er ikke bemannet hele døgnet, derfor brukes den også når 
personale ikke er tilgjengelig. Evt. henge opp plakater om hvordan rengjøring skal gjøres. 
Kan evt. rengjøringspersonale også rengjøre mikro? 
 
Amalie (KULT) Kan mikroen tas med inn når kantina stenges? 
 
Ole M. (Euro)  Poenget er at den også skal være tilgjengelig når kantina stenger. 
 
Matilde (FTV)  Folk har sene forelesninger, og er avhengig av å kunne varme seg mat 
når kantina er stengt.  
 
Lasse (FTV)  Å ta med mikroen inn i kantina kan være uhygenisk / mattilsynet.  
 
Synne (IMS)  Kan ITVene ha rengjøring som en del av kontorvakt? 
 
Ole M. (Euro)  Gå for den beste løsningen, satt i system.Vi har ansatt folk for renhold 
på bygget. 
 
Sonja (Kult)  Ikke ønske om å rengjøre mikroen på kontorvakt. 
 
Simon (IKM)  Kan godt være med å rengjøre. Pushe sit på at de skal ta ansvar. 
Studenter betaler semesteravgift.  
 
Even (ISL)  Kontorvakter slutter kl. 16.10, men brukes resten av ettermiddagen. 
Dumt da at ITV skal gjøre det? 
 
Håkon (FTV)  Vaskes kun 1 gang i døgnet.  
 
Lasse (FTV)  Campusverter? Ansatte som gjør div. arbeid på campus, men ukjent 
hvilke arbeidsoppgaver og arbeidsmengde de har. 
 
Matilde (FTV)  Hvorfor har kantina så lite kapasitet? De tre kaféene har kort 
åpningstid (10-16), lengre åpent på andre campus. Blir Dragvoll underprioritert?  
 
Magnus (IHK DRV) Oppslag for hvordan den skal vaskes. 
 
Synne (IMS)  Send ut e-post der man varsler om at den fjernes dersom den ikke 
rengjøres. 
 
Ole M. (Euro)  Det må være utstyr til å vaske mikrobølgeovnen. 
 
Morten (FTV)  I møte med kantina ble det av de foreslått å flytte mikro til Fagland. 
 
Simon (IKM)  Få som spiser her. Mange leser. Uheldig med matlukt.    
 
Synne (IMS)  Mikro vil bråke, og kan lage ubehagelig lukt der folk leser.  
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Matilde (FTV)  Hva er sits område i kantina? 
 
Håkon (FTV)  Usikker på hvor skillet går. Sjekkes opp.  
 
Lasse (FTV)  Hele rommet i kantina er registrert som Sit sitt areal. 
 
Ulrik (Euro) Enig i at Fagland ikke skal bli «kantine nr.2». Fint å ha det slik det er 
nå, en blanding mellom sosialt rom og lesesal. 
 
Simon (IKM)  Spørsmål om mattilsynet kan straffe Sit for å ikke ha god nok 
rengjøring på mikrobølgeovner. 
 
Håkon (FTV)  Ikke vært tema med Sit, men vet erfaringsmessig at mattilsynet er 
strenge. 
 
Synne (IMS)  Kan Dragvoll ha eget kjøkken?  
 
Håkon (FTV)  Befaring ved D10, forslag om å sette opp vask, evt. mikro her ved 
brusmaskiner 
 
Magnus (IHK DRV) Bruke område mellom toaletter og rom, der bokhyller står i dag. 
Uheldig å ha i gata pga. lukt.  
 
Prøvevotering:   
   4 for, 6 mot, 3 avholdende  
 
Synne (IMS)  Systematisk nedprioritering av Dragvoll. Under korona ble ting stengt 
på Dragvoll, og ikke på Gløshaugen. 
 
Morten (FTV)  Mikro også stengt i Hangaren på Gløs. 
Matilde (FTV)  De har mange andre kantiner der det står mikro. Bør være likt tilbud på 
campus. 
Håkon (FTV)  Dersom mikro også er fjernet på Gløs, er der mer sannsynlig at VT tar 
tak i det.  
 
Prøvevotering  Ta opp saken videre i VT og Studenttinget 
   Alle stemmer for 
 
HF-sak 24-23  Eventuelt 
    

o Lasse   Referansegrupper 

   Foreleser mener det ikke er nødvendig med referansegruppe, at det 
holder med spørreundersøkelser.  
 
Simon (IKM)  Samme erfaring (på nordisk litteraturhistorie) 
 
Synne (IMS)  Samme erfaring 
 
Håkon (FTV)  NTNUs kvalitetssystem sier at det ikke er et krav å ha 
referansegruppe, men at det av tradisjon brukes, og der spørreundersøkelser ikke gir så 
gode svar som referansegrupper gjør.  
Spørreundersøkelser tar mindre tid. Må jobbe med holdninger, der spørreundersøkelser ikke 
skal ses på som den enkleste metoden. 
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Simon (IKM)  Synd det er opp til den enkelte eneansvarlige å velge 
evalueringsmetode. Det bør være noe studentene selv velger.  
 

o Lasse   Besøk Durham – ønske om innspill på hva som er viktig å 

undersøke  

Synne (IMS)  Viktig med for informasjon om når det starter. De må være klar over 
hva de møter. Hvilke emner det er. Så alt er klart med godkjenning av emner når de kommer 
tilbake. 
 
Ulrik (Euro) Stort sprik i hvordan internasjonale studenter mottas. Ikke alltid de 
integreres sammen med de andre studentene.  
 
Synne (IMS)  Internasjonale studenter blir ikke alltid prioritert på studenthjem for 
eksempel (bosted) 
 
Magnus (IHK DRV)  Hvordan studenttilbudet er: helsesøster, studentting osv. 
 
Simon (IKM)  Kunne hente inspirasjon hvordan de organiserer campus. 
 
Emilie (IKM)  Noen emner kan ikke oversettes til norske studiepoeng. 
 
Lasse (FTV)  Skal være god kommunikasjon mellom universitetene, der også 
ansatte har utveksling seg imellom. Skal derfor være for informasjonsflyt. Også forslag om å 
ha pakker med forhåndsgodkjente fag. 
 
Morten (FTV)  Undersøke mulighet for stipend, i og med at Erasmus ikke støtter 
utveksling til lang utenfor EU.  
 
Håkon (FTV)  Dersom du ikke går gjennom en forhåndsgodkjent pakke, må du undersøke 
emner selv og ta kontakt med internasjonal seksjon. 
 
Synne (IMS)  Bør være frihet til å kunne ta emner i ulike fakultet (spesielt i 
breddefag)/på tvers, ikke bare innad i ett fakultet.  
 
 

o Morten  PTV -  De som mangler PTV må se etter fullmakt fra tidligere allmøter, 

eller ha nytt allmøte 

 

o Gjennomgang av hvilke FTVer som har de ulike instituttene 

Matilde: EURO, IFM 
Håkon: IFR, KULT 
Lasse: IMS, IHK 
Morten: IKM, ISL, LTV 
 
De ulike FTVene gjennomfører medarbeidersamtaler med «sine institutt».  
 
 

Møtekritikk 
 

Lasse  God deltakelse på diskusjon av sak. 
Simon  God innføring, og fint med aktiviteter. Ønske om kaffe.  
Hedda  Fint med oppstarts aktivitet.  
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Håkon   Fin start for å orientere om hva studentrådet gjør. Noe tett luft.  
Magnus  God diskusjon. God møtemat. Dårlig ventilasjon.  

 
Morten Eidsvaag Althe Maiken Kildal Berntsen 
Leder HF  referent  

 
 
 


