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MØTE 
1-. 

Noen viktlge begreper 	De fleste av ass har nok opplevd a delta i rnłter der 

enkelte - mer enn andre - tar ordet, far ordet eller 

avbryter den sam har ordet, uten at en selv forstâr 

hvordan dette gâr an. Det er i dag etablert en rekke 

"Motetekniske begreper" som bade blir brukt og misbrukt: 

Tale ri is te 

Repi ikk/fe 

Taletid (begrenset) 

Strek 

Dag sordØn /saksliste 

Saksopplysning 

Voter inge r 

O-sak 02/17



FINGERBRU 

INNIJEGG 

1EPLIKR 

MAR DU VIL HA ORDET I EN DEBATT/DISKLISJON, DER 
DU OM ET INNLEGG. DET VISER DU MED A HOLDE EN 
FINGER I VWRET (FOR MENNESKER MED NORMAL OPPDRAGELSE 
BRUKES PEKEFINGER...) DA BLIR DU SATT PA TALELISTE 
OG DU FAR ORDET MAR DET ER DIN TUR. 

HVIS. DU VIL KOMMENTERE ET INNLEGG ELLER SPRRE 
OM NOE I FORBINDELSE MED DET SISTE INNLEGGET, 
DER DU ON EN REPLIKK. EN REPLIKK SKAL VJERE KORT 
OG KUN ONHANDLE SISTE INNLEGG (DET SKAL MED ANDRE 
CR1) IUE WERE ET INNLEGG....) REPLIKX VISER DU 
MED TO FINGRER I WERET, FOP.NET  SOM ET V-TEGN 
(FOR NORMALT FINGERNEMME MENNESKER BRUKES PEKEFINGEP. 
OG LANGFINGER ..... 

SAKZOPPLYSNING HVIS NOEN SIER NOE SCM IKKE STEMMER ELLER HVIS 
DET MANGLER INFORMASJON ON MOE I ET INNLEGG/REPLIKK 
KAN DU BE ON SAKOPPLYSNING. DA FAR DU ORDET NED EN 
GANG. DET VISER DU MED A FORME EN T MED HENDENE, SANT 
A SI "SAKSOPPLYSNING". 

ORDET TIL DAGSORDEN HER BRUKES DET SANNE TEGNET SCM VED SAKS 
OPPLYSNING, MEN DU SIER "ORDET TIL DAGSORDEN" ISTEDEN 
FOR "SARSOPPLYSNING". 

I I muflo 



Talerliste 	 Dat er nyttełst for en moteleder 5 huske alte dem sam 

har bedt am 5 fÆ ordet. Sam huskeUste benytter han/hun 

seg av en talerliste: 

Innlegg 	 Replikk 

Pia Fredriksefl 	 Anne Dłrum 

Jan Aas 

Ved storre młter benytter en seg gjerne av en "bisitter 

i tillegg tit dirigenten. Dennes oppgave er blant annet 

A hjelpe dirigenten li fore talerlisten. 

Repllkk 	 Det a be am ordet tit repiikk er det svrt mange som 

benytter sag av, men dessverre mest i utide. Sam dare 

ser ovenfor sÆ er dat satt opp to navn 1 kolonnen for 

replikk. Dette har sin bestemte grunn. Normalt gis dat 

anledning tit at deltakerne kn f to replikker UI ett 

inniegg. I tillegg far den sam har hoidt inniegget 

anledning tit en svarreplikk. Replikkene er som regel 

afltid ticisbegrenset. Replikk nyttes ofte, men mest i 

utide! Crunnen ti!, denne pastanden er at en reptikk 

skal vre rettet mat det foregaende taler sa, og innholdet 

I talen. MEN det sam skjer er at han/hun sam bar am 
� 	 replikken kommer med et eget inniegg. Dersom dette 

skjer, skal motelederen bruke kiubba og papeke at dette 

er et innlegg og ikke en rpIikk. Vedkommende kan da 

U mulighet til a fore sag opp pa talerlisten. 

Nâr dat fr-a salen ropes "saksopplysn;ngu skal vedkommeflde 
ogsa fA ordet straks. Viktig 5 merke seg er at dette 

ogsâ misbrukes. En saksoppiysning skal kun inneholde 
fakta Om den saken sam diskuteres, og !KKE vre et 
lnnlegg for eget syri! 



Dagsorden/saksriste 	Alle młter skal ha en dagsorden eller en saksliste. Dette 

for A sikre en demokratisk behandling av sakene, 09 

c for at deltakerne pa forhând vet hvlike saker sam skal 

behandles og i hvilken rekkefłlge. 

Bade dagsorden 09 saksliste skal godkjennes ved Æpningen 

av motet. 

NOrdet til dagsorden NÆr en młtedeltaker ber om ordet til dagsorden - norrnalt 

ved a rope "til dgsorden" skal vedkomrnende fA ordet 

straks. Vedkommende kan ikke berłre innholdet I den 

saken sam diskuteres, men eventuelt sette f rem forsiag 

om strek, begrensing av taletiden eller sette from kritlkk 

av młtelederen. "TIl dagsorden" brukes ogsâ I do tilfeller 

der en taler ikke holder seg til saken, og I stedet prater 

am noe helt annet. Dersom młtelederen ikke fłlger med, 

og "kiubber vedkommende", er det fulit ut berettiget 

at motedeltakerne gjor motelederen oppmerksom pa for-

holdet. "Ti1 dagsorden" ken selvsagt benyttes I motor 

hvor dot kun er vedtatt saksliste,. men ikke daasorden. 

Strek 

16 
16 

lb 

I praksis betyr dette at talerlisten Iukkes, 09 ingen 

fiere her da anledning til a tegrie seg pa talerlisten. 

Strek kan settes pa to mater: 

I. Strek med łyeblikkelig virkriing! Noe som vil si at 

salen ikke gis anledning til a tegne seg I dot hele tatt, 

oiler; 

2. Strek med anlednirig til A tegne seg under neste 

innlegg. 

Forsiag om strek skal all tid stemmes over, og alternativ 

2 ovenfor or det most brukte. 

V I K T I C: 

Mir strek er satt er det IKKE by tU A fremsette nye 

forslag, eller trekke tidligere fremsat -te forsiag! Crunnen 

til dette er at det ikke lenger or anledning for salon 

tegne seg pa talerlisten, silk at deltakerne ken 

kommentere de "nye forslagene’, 



Votering Votering eUer avstemning er to sider av samme sak. 

Nr en sak er utdebattert og det foreligger en rnengde 

forsiag pa bordet, er det młtelederen virkalig far 

mulighet UI a vise sine kvalifikasjoner. Da skal det 

settes opp en "voteringsorden. Voteringsorden er den 

rekkefolgen farslagene skal stemmes over, og denne 

skal aittid godkjennes av salen for avstemningen tar 

till 

Fłlgende prinsipper skal legges tit grunn ved oppsettlng 

av en voteringsorden: 

Er det tale om en uttalelse er rekkefłlgen: 

1. Utsette(alltid fłrste votering). 

2. Avvise (vi skat ikke uttale oss) 

3. AIIe delforslag/endringsforslag 

4. Uttalelsen under ett. 

Foreligger det to eller flere alternative forsiag settes 

disse opp mot hverandre og salen avgjłr hvilket av for-

slagene soni skal legges tit grunn. 

Er det tale om innkjp a’ kaffetrakter er felgende 

rekkefolge naturl ig: 

1. Utsette (afitid fłrste votering) 

2. Avvise (ikke kjope) 

3. Prinsipp om hvordan pengene skal skaffes 

(lotteri, basar 01. mot bevilgning fra studentrâdet) 

Z �  Hvor mye skal kaffetrakteren koste, eller for eks. 

stOrrelsen pa bevilgningen. 

G. Hoyeste belłp mot resterende forsiag dersorn dette 

finnes. 

Julia �90 
Nk 



Studentrdene 
HF og SVT 

Vr alitid punktlig. Mot opp noen minutter for motet skal settes. Husk at det 
er andres tid du kaster bort hvis du kommer for sent. 

2. Mot godt forberedt. Om du representerer noen er det ditt ansvar a vre ajour 
med deres synspunkter i sakene. 

3. Vr aktiv, men ikke bli rnłteplager. Poenget med at alt skal vre "formelt 
riktig" er ikke at alt skal vre formelt riktig, men at ingen skal bli overkjłrt i 
behandlingen. 

4. Vr ailtid saklig i debatten. Det gir et skille mellom det a fa’ fram noen 
morsomme poenger i et innlegg, og det a latterliggjłre saker som for andre 
kan vere alvorlige. Det er ogsâ viktig at du bare tar ordet nâr du har noe i 
tilfłre saken, ikke for a trekke ut saksbehandlingen. 

5. Veer positiv til andres meninger. Husk at det er mange sorn kanskje holder sitt 
fłrste, innlegg, og de har krav pa a fa en god behandling. Latterliggjłring av 
andres meninger er uthykk for dârlig młtekultur. 

6. Replikker er til for a kommentere det foregâende innlegg. Vr kort, og kom 
med noe nytt i forhold til foregâende innlegg. 

7. Saksopplysning skal ikke inneholde "jeg tror/mener/synes..." Den skal 
inneholde kiare fakta som er relevante for saken. 

8. Alle endringsforslag du kommer med skal leveres skriftlig til ordstyrerbordet. 



 

 SU-sak 21/17 

 
Saksbehandler: Elin Juliussen  
 

 

Forkortelser  
 
SU – Fakultet for samfunn- og utdanningsvitenskap   
FTV  – Fakultetstillitsvalgt  
ITV  – Instituttillitsvalgt    
IGE – Institutt for geografi 
ILU  – Institutt for lærerutdanning 
IPL  – Institutt for pedagogikk og livslang læring 
IPS – Institutt for psykologi 
SOSANT  – Institutt for sosialantropologi 
ISA – Institutt for sosialt arbeid 
ISS  – Institutt for sosiologi og statsvitenskap 

 
MØTEDATOER HØSTEN  2017  
 

Forslag på møtedatoer:  29/8 - felles sosialt med HF etter møtet  

 12/9, 26/9, 10/10, 24/10, 7/11  

 21/11 - felles avslutning med HF etter møtet 

 

 

KAFFE/KAKE-TIL-MØTENE-LISTE  HØST 2017 
  

FTV 29/8 

ISS 12/9  

SOSANT 26/9  

ILU 10/10  

IGE 24/10  

ISA 7/11  

IPL  

IPS  

  
De som ikke får tildelt ansvar nå i høst, vil få den ærefulle oppgaven til våren.  

Ansvar kan byttes internt, men gi gjerne FTVene/Elin beskjed om det.  

http://www.ntnu.no/geografi
https://www.ntnu.no/ilu
https://www.ntnu.no/ipl
https://www.ntnu.no/psykologi
https://www.ntnu.no/sosant
http://www.ntnu.no/isa
https://www.ntnu.no/iss


 

SU-sak 22/17 
 

Saksbehandler: Hanne Martnes 

 
Forkortelser  
 
SU  – Fakultet for samfunn- og utdanningsvitenskap   
FTV  – Fakultetstillitsvalgt  
ITV  – Instituttillitsvalgt  

 
OPPNEVNING AV STUDENTER TIL VURDERING AV PEDAGOGISK 

KOMPETANSE VED ANSETTELSER I UNDERVISNINGS- OG 

FORSKNINGSSTILLINGER –HØSTEN 2017   

 
I henhold til «Retningslinjer for vurdering av pedagogiske kvalifikasjoner hos søkere til 

vitenskapelige stillinger” vedtatt av Kollegiet 22. januar 1998 (K-sak 19/98), punkt 2 og 3, skal 

det til alle slike ansettelser foretas en helhetlig pedagogisk vurdering. I den gruppen som skal 

vurdere dette, skal det sitte en student utnevnt av det fakultetsvise studentorganet. I vårt tilfelle er 

dette de fakultetstillitsvalgte (FTVene).  

 

FTVene har vurdert det mest hensiktsmessig å oppnevne en fast representant for høsten 2017 til 

slike komiteer for hvert institutt. Dersom denne ikke har anledning til å delta vil FTVene utnevne 

ny i enkelttilfeller.  

 

Institutt for geografi  

Institutt for lærerutdanning  

Institutt for pedagogikk og livslang læring  

Institutt for sosialt arbeid  

Institutt for sosiologi og statsvitenskap  

Institutt for psykologi  

Institutt for sosialantropologi  

 

https://www.ntnu.no/geografi
https://www.ntnu.no/ilu
https://www.ntnu.no/ipl
https://www.ntnu.no/isa
https://www.ntnu.no/iss
https://www.ntnu.no/psykologi
https://www.ntnu.no/sosant


 

SU-sak 23/17 
 
Saksbehandler: Hanne Martnes  

 
Forkortelser  
 
SU  – Fakultet for samfunn- og utdanningsvitenskap   
FTV  – Fakultetstillitsvalgt  
ITV  – Instituttillitsvalgt  
 

 

Erfaringsutveksling og forventninger 

 
Vi deler oss opp i grupper. Det må være både GAMLE og NYE i hver gruppe. Så tar vi felles 

diskusjon etterpå.  

 

 Spørsmål til diskusjon for gamle ITVer 

1. Hva har du lært gjennom tiden din som ITV? 

2. Hva skulle du ønske du visste da du var helt ny ITV? 

3. Hvilke oppgaver har du som ITV ved ditt institutt? 

4. Har du noen gode tips og triks til nye ITVer? 

 

 Spørsmål til diskusjon for nye ITVer 

1. Hva er dine forventninger til vervet? 

2. Hva vil du oppnå med vervet? 

3. Hva lurer du på angående vervet? Spør dine mer erfarne kollegaer! 

 

 Spørsmål til diskusjon felles 

1. Hvorfor stilte du til vervet som ITV? 

2. Hva engasjerer deg? 

3. Hvilke saker vil dere at Studentrådet HF skal ta opp på møtene? 

4. Hva bør Studentrådet jobbe med felles? 

5. Hvordan kan dere engasjere studenter til å stille til valg? 

6. Hvordan kan dere engasjere studenter til å stemme i valg? 

 

Diskuter gjerne andre temaer dere kommer på! 

 


