
 
 

Vi gjør oppmerksom på at det er møteplikt for alle instituttillitsvalgte (ITV) 
Dersom du skal forlate møtet før det er ferdig må du gi beskjed til Morten eller Maiken før møtet.  
Dersom du ikke kan møte opp MÅ du gi beskjed til Morten eller Maiken før møtet.  
* = Alle vedlegg blir sendt ut digitalt!  
 

 
MØTEINNKALLING  
til Studentrådet HFs møte  
 
Dato:  Tirsdag 20.09.22  
Tid: Kl. 17.15  
Sted: Rom D156   
 
 
Studentrådet HFs saker:   
 
 Konstituering av møtet  
 
O-sak SHoT-undersøkelsen NTNU 2022* 
 Lasse og Morten informerer om tur til Durham 
 
Ref-sak 12/22 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 06.09.22* 
Ref-sak 13/22 Saker fra studenttillitsvalgte. 
 Orientering fra FTVene. 
 
 
HF-sak 25/22 Spørreskjema som studentevaluering* 
HF-sak 26/22 Eventuelt 

Større eventuelt-saker bør sendes inn på forhånd, gjør runden rundt bordet 
kort. 
 
Evaluering av møte 

 
 
 
Studentrådet HF 
 
Morten Eidsvaag Althe  Maiken Kildal Berntsen 
Leder   førstekonsulent  
 
  
  



 
 
 

KAFFE/KAKE/SNACK-TIL-MØTENE-LISTE – Høsten 2022 
 
   
LTV  06.09  
Språk og litteratur  20.09 
Musikk  
Historiske studier DRV   
Historiske studier ARK   
Filosofi og religionsvitenskap (IFR)   
Kunst- og medievitenskap (IKM)  
Tverrfaglige kulturstudier (KULT) 
Europastudier   
 

 
 
De som ikke får tildelt ansvar dette semesteret, må regne med å få dette neste semester.  
  
Ansvar kan byttes internt, men gi gjerne Morten/Maiken beskjed om det. 
 



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.  
 



Studentrådet HF  
Referat fra felles studentrådsmøte 06.09.2022  

Side 4 av 6 
 
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  
 
 
 



 
  

HF-sak 25/22 
Saksbehandler: Håkon Gravem Isaksen 
 
 
Spørreskjema som studentevaluering 
Forkortelser  
 
HF  - Det humanistiske fakultet  
SU - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 
FTV  - Fakultetstillitsvalgt    
ITV  - Instituttillitsvalgt  
LTV  - Lektortillitsvalgt  
PTV  - Programtillitsvalgt  
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
 
 
 
 
Bakgrunn for saken 
Etter sist oppdatering av NTNUs kvalitetssystem for utdanning1 har flere undervisere og 
emneansvarlige i større grad tatt i bruk spørreundersøkelser som studentevaluering. 
Studentevalueringen skal være en sentral del av emneevalueringen som den 
emneansvarlige er pålagt å gjennomføre hver gang emnet gjennomføres. Emneansvarlig 
skal som en del av dette utarbeide en emnerapport, som skal inneholde et forslag til en 
oppfølgingsplan. Etter gjennomføring av forbedringstiltak som foreslått i oppfølgingsplanen, 
skal effekten av disse vurderes i neste emneevaluering.  
 
Under Oppsummering av roller, ansvar og oppgaver2 finner vi at den emneansvarlige skal 
innhente innspill fra studentene, evaluere og følge opp forbedringsbehov i samråd med 
instituttleder, samt kommunisere oppfølgingen til kommende studentkull. Videre forventes 
studenter å delta aktivt i emneevaluering gjennom å gi løpende tilbakemeldinger til faglærere 
og eventuelle referansegrupper, samt å delta i referansegrupper, spørreundersøkelser eller 
evalueringsmøter. Faglærer skal videre ha løpende dialog med studentene om kvaliteten i 
emnet og ha dialog med emneansvarlig om faglige, pedagogiske og praktiske forhold som 
kan forbedre kvaliteten i emnet.  
 
Dersom studentene opplever at tilbakemeldinger eller evalueringer ikke følges opp, kan de 
melde om dette til studenttillitsvalgte, studieveileder, instituttledelse eller fakultetsledelse.3 

 
 
 
1 NTNUs kvalitetssystem i PDF  
2 NTNU, NTNUs kvalitetssystem for utdanning (NTNU, 2022), 13. 
3 NTNU, NTNUs kvalitetssystem for utdanning (NTNU, 2022), 5. 

https://i.ntnu.no/documents/portlet_file_entry/1305837853/NTNUs+kvalitetssystem+for+utdanning_oppdatert+02.05.2022_+%281%29.pdf/843569fa-080a-0498-48ff-319204fbb196
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Videre kan studentene, dersom linjeledelsen ikke følger opp, eller saken har en karakter 
som gjør det vanskelig for studenten å ta den opp på en god måte, også melde avvik på 
utdanningskvalitet og læringsmiljø gjennom Si fra-portalen. Om studentene opplever 
alvorlige og kritikkverdige forhold kan dette også meldes inn som en varslingssak gjennom 
Si fra-portalen. 
 
Saksbehandlers vurdering 
Referansegruppemetodikken har lenge vært NTNUs standardprosess for 
studentevalueringer i emner. Det er likevel ikke slik at referansegrupper er et krav i 
kvalitetssikringssystemet. Emneansvarlig står fritt til å velge å innhente studentevaluering i 
form av spørreundersøkelser eller gjennom andre fremgangsmåter, men 
studentevalueringen skal likevel inngå som en del av emnerapporten . Det oppleves 
dessverre for studentene som om at mange av de emneansvarlige ser på 
spørreundersøkelser som en forenkling av studentevaluering, altså en prosess som gir dem 
mindre arbeid. Dette er bekymringsverdig om det fører til at den emneansvarlige prioriterer 
mindre tid til studentevaluering. 
 
Som det fremgår av beskrivelsene av roller, ansvar og oppgaver i kvalitetssystemet er 
emneansvarlige og faglærere fortsatt pålagt å føre løpende dialog med studentene om 
kvaliteten på emnet underveis i gjennomføringen. Om en emneansvarlig da begrenser sitt 
arbeid med utdanningskvalitet til å kun gjennomføre en oppsummerende 
spørreundersøkelse i slutten av semesteret vil hen altså ikke handle i tråd med 
kvalitetssystemet.  
 
Spørreundersøkelser kan også være hensiktsmessige som en del av en helhetlig 
studentevaluering av emner. Det har vært utbredt praksis at referansegruppen, alene eller i 
samråd med emneansvarlig/faglærer, utarbeider spørreundersøkelser for å hente inn innspill 
fra studentene som følger emnet. Spørreundersøkelser er altså i seg selv ikke negativt for 
studentene, men vil potensielt medføre en rekke problemstillinger som må hensyntas.  
 
Saksbehandler er videre bekymret for hvordan spørreundersøkelser i seg selv 
kvalitetssikres om utformingen av disse i sin helhet overlates til den enkelte emneansvarlige. 
Å utarbeide en spørreundersøkelse som sikrer studentene gode muligheter for å evaluere 
emnet vil være også være omfattende og tidkrevende, og kanskje det vil være 
hensiktsmessig å utarbeide en standardmal for slike spørreundersøkelser. Dette vil kunne 
avlaste arbeidsmengden til den enkelte emneansvarlige, samt sikre at 
spørreundersøkelsene er utformet slik at de gir nyttig datamateriale for videre 
kvalitetsarbeid. 
 
På den andre siden vil alle emner ved NTNU være ulike, og alle emneansvarlige og 
faglærere vil tilføre sine emner noe unikt. De vil også være høyt utdannede mennesker med 
et særskilt engasjement for sine fagfelt, som også skal undervise en variert studentmasse. 
Det kan derfor tenkes at det vil være vanskelig å utforme en standardisert 
spørreundersøkelse som ivaretar kvalitetsutviklingen på en hensiktsmessig måte. De 
enkelte emneansvarlige og faglærere har sine visjoner og målsetninger med emnene, som 
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også skal inngå i et studieprogramperspektiv. Likeså vil ulike studentgrupper ha ulike 
preferanser for hvordan de ønsker å fremme sine synspunkter og tilbakemeldinger. 
 
Spørsmål til diskusjon 

• Hva mener Studentrådet HF er viktig for at spørreundersøkelser skal kunne fungere 
godt som en del av kvalitetsarbeidet ved NTNU? 

• Burde utformingen av spørreundersøkelser foregå på et overordnet nivå, eller 
overlates til den enkelte emneansvarlige? Hvordan skal man isåfall kvalitetssikre 
selve spørreundersøkelsen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studentenes helse- og 

trivselsundersøkelse 

Norges teknisk-
naturvitenskapelige 
universitet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



  

Om institusjon 

Aldersfordeling 

 
  



  

Kjønn 

 

 
  



  

Hva er din sivilstatus? 

 

 
  



  

Forhold på studiestedet 

Tilfredshet med studiebyen 
Hvor fornøyd du er med byen du studerer i når det gjelder (0-100 poeng): 

 
Kulturtilbudet 

 
 
Helsetilbudet 

 
 



  

Kollektivtilbudet 

 
 
Utelivstilbudet 

 
 
Studentmiljøet 

 
 



  

 
Boligtilbudet 

 
 
Studiebyen totalt 

 
  



  

Trivsel med studiet 
Oppgi hvor fornøyd du er med disse faglige forholdene (0-100 poeng): 

 
Undervisningen 

 
 
Egen arbeidsinnsats 

 
 



  

Arbeidsmengden på studiet 

 
 
Måten studiet er strukturert på 

 
 
Den faglige veiledningen 

 
 



  

Det fysiske læringsmiljøet 

 
 
Tilbakemelding på egen læring 

 
  



  

Deltakelse i fadderordning 
 

Deltok du i fadderordning eller lignende på ditt nåværende studieprogram da du var ny 

student? 

 

 
  



  

Studieferdigheter 

Stryk 
Har du strøket til eksamen etter at du begynte på høgskole/universitet? 

 

 



  

 

Studieprogresjon 
Studieprogresjon (samlet) 

 

 
  



  

Studietid 
Hvor mange timer brukte du anslagsvis på studiene i løpet av forrige uke? (0-100) 

 

 
  



  

Livsstil og helseatferd 

Trening og mosjon 
Hvor ofte driver du mosjon? (Gjennomsnittlig) 

 

 



  

Moderat til høy fysisk aktivitet: 300 min/uke 

 

 
  



  

Røyking og snus 
Røyker du? 

 

 
  



  

 

Bruker du snus eller lignende? 

 

 
  



  

Alkoholbruk 
Alkoholbruk er målt med AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test). 
 

Hvor ofte drikker du alkohol? 

 

 
  



  

Problemfylt alkoholbruk 

 

 
  



  

Hvor mange alkoholenheter (en liten øl, et glass vin, eller en drink) drikker du typisk på en 

dag du drikker? 

 

 
  



  

BMI (kroppsmasseindeks) 
 

BMI kategori 

 

 
  



  

Psykisk helse og trivsel 

Livskvalitet 
Livskvalitet er målt med Satisfaction With Life Scale (SWLS) 

 
  



  

Psykiske plager 
 

Psykiske plager er målt med en kortversjon av Hopkins Symptom Checklist (HSCL-5). 
 
 

 
  



  

Ensomhet 
 

Ensomhet er målt med skalaen «The Three-Item Loneliness Scale» (T-ILS), en kortversjon 

av the UCLA Loneliness Scale. 

Hvor ofte føler du at du savner noen å være sammen med? 

 

 



  

 

Hvor ofte føler du deg utenfor? 

 

 
  



  

 

Hvor ofte føler du deg isolert fra andre? 

 

 
  



  

Søvn 
Insomni (kroniske søvnproblemer) 

 

 
  



  

Søvnlengde i timer og minutter (gjennomsnitt på hverdager) 

 

 
  



  

Selvskading 
Har du noen gang skadet deg selv med vilje på en eller annen måte (uten intensjon om å ta 

ditt eget liv) 

 

 
  



  

Har du noen gang seriøst tenkt på å skade deg selv med vilje? 

 

 
  



  

Selvmord 
Har du noen gang forsøkt å ta ditt eget liv, ved å ta en overdose piller eller på en annen 

måte? 

 

 
  



  

Har du noen gang seriøst tenkt på å ta ditt eget liv? 

 

 
  



  

Hjelpsøking 
Har du søkt hjelp for psykiske vansker i løpet av det siste året? 

 

 
  



  

 

Har du søkt hjelp for fysiske plager i løpet av det siste året? 

 

 
  



  

Fysisk helse 

Egen helse 
Hvordan er helsen din nå? 

 

 



  

 

Fysiske plager/smerter 
 

Somatiske plager 
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