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Notat 

Til: 
Institutt for sosialantropologi, Institutt for geografi, Institutt for sosiologi og 

statsvitenskap, Institutt for sosialt arbeid, Institutt for pedagogikk og livslang 

læring, Institutt for psykologi, Institutt for lærerutdanning, Studentrådet SU 

(epost) 
 

Kopi til: 
Arve Sletten 

 

Fra: 
Prodekanen for Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen fysisk signatur 

 

Høring: Etablering av læringslaboratorium i rom 7362/7371 
SU-fakultetet ønsker som et tiltak knyttet til Strategiske hovedprioriteringer 2 Studiekvalitet å 

arbeide videre med utvikling av innovative læringsareal på Dragvoll. SU-fakultetets 

læringsstøtteprosjekt har ansvar for oppfølging i samarbeid med kontaktperson for areal, og aktuelle 

fagmiljø innen fysisk læringsmiljø. 

«Sandkassa» (bygg 7, nivå 3: http://bit.ly/2wLvwuA) som har vært et pilotprosjekt i 2016/2017 er nå 

åpent for undervisning, og har stor pågang. I samarbeid med Eiendomsavdelingen og Det 

humanistiske fakultet ønsker vi nå å jobbe videre for en mer helhetlig og langsiktig plan for 

utviklingen av innovative areal på Dragvoll. Forholdene ligger godt til rette for å «vokse» ut av 

Sandkassa, både fordi dette området er godt synlig med mye trafikk knyttet til auditorium D10, og 

fordi arealene i dette området generelt har behov for oppgradering. Dette er et ledd i å revitalisere 

tradisjonelle areal, gjennom å utvikle og etablere arenaer som legger bedre til rette for læring og 

erfaringsdeling i fellesskap. 

Etter innledende møter med partene har vi kommet fram til to trinn for videre arbeid i området rundt 

Sandkassa:  

- trinn 1 – rom 7362/7371, planlagt byggestart høsten 2017 (ferdig januar 2018). Denne høringen 

omfatter trinn 1. Se vedlagte skisser til plantegning. 

- trinn 2 – rom D110, D111 og D112 planlegges våren 2018 (tentativt). Planen er å videreutvikle 

disse rommene som fleksible undervisningsaral, med tilrettelegging for følgeforskning. Det 

kommer en egen høring om trinn 2. Disse rommene er med på skissen til plantegning i denne 

omgang kun for å vise plasseringen. 
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  

Dato 

28.08.2017 
Referanse 

2017/27805/MNU 

 

Trinn 1: ombygging av datasal i rom 7362/7371 til VR-/multimedielab 

Ombyggingen omfatter datasal 7362 (30 plasser) og et mindre rom 7371 som har vært brukt av 

SVT-IT, til sammen ca 80 m2.  

Datasalen i 7362 er per nå lite brukt, og holder dårlig standard med mye støy. Datasalen har tidligere 

vært SVT-fakultetets via SVT-IT, men ble i omorganiseringen overført til Eiendomsavdelingen. Vi 

ønsker å utvikle dette arealet til å bli en åpen arena for læring, testing og erfaringsdeling for bruk av 

teknisk utstyr for fagmiljø og prosjekter på Dragvoll. 

Planlagt ombygging i dette arealet innebærer en generell oppussing av overflater, lys, lyd og 

luftforhold, samt flytting av vegger mellom 7362 og 7371. Det nye arealet vil inneholde både VR-

lab og multimedielab, og samarbeidsområder knyttet til disse. 

- 4 VR-stasjoner med tilknyttet arbeidsplass 

- multimedierom / opptaksrom med grønnskjerm og AV-utstyr 

- lagring av felles digitalt utstyr til utlån 

- samarbeidsområde 

- 4 arbeidsplasser 

Konsekvenser av ombyggingen i trinn 1 

Konsekvensen av denne ombyggingen er at datasalen blir borte. Tilbudet til studentene 

opprettholdes gjennom andre eksisterende datasaler på Dragvoll, med samlet kapasitet på 115 

dataarbeidsplasser. I tillegg har etablering av Sandkassa gitt ca 90-100 nye arbeidsplasser, som mer 

enn kompenserer for den kapasiteten som forsvinner. 

Videre prosess 

Eiendomsavdelingen jobber nå med et kostnadsoverslag, og forslag til fordeling av utgifter knyttet 

til ombyggingen. Fakultetet holder instituttene informert om videre framdrift og status via 

instituttledermøtet og utdanningsutvalget. 

Vi ber instituttene og Studentrådet SU om å melde inn synspunkter og eventuelle motforestillinger 

mot trinn 1 innen 3 uker, senest 1. oktober 2017. Siden vi ønsker fortgang i prosessen ber vi om at 

dere også svarer så snart som mulig dersom dere ikke har innvendinger mot ombyggingen. 

Instituttene bes svare på dette notatet i ePhortesak 2017/27805. Studentrådet sender tilbakemeldinger 

per epost til postmottak@su.ntnu.no, med kopi til LS@su.ntnu.no.  

Spørsmål om byggeplaner og videre prosess kan rettes til saksbehandler Marte Nubdal. Meld også 

gjerne inn aktuelle fagmiljø som bør kobles på prosessen med utvikling av undervisningsareal i trinn 

2. 

Vennlig hilsen 

 

Tine Arntzen Hestbek 

prodekan for utdanning 

Marte Nubdal 

saksbehandler 

mailto:postmottak@su.ntnu.no
mailto:LS@su.ntnu.no


A13-04

1718B A13-04

E G G E N  A R K I T E K T E R  A S
Havstein Vestre Gård Statsråd Krohgs veg 15E 7021 Trondheim
tlf. +47 72 56 75 10 www.eggen-arkitekter.no

NTNU

DRAGVOLL
VR-LAB

EIENDOMSAVDELINGEN

PERSPEKTIVER

SKISSE



A13-02

1718B A13-02

E G G E N  A R K I T E K T E R  A S
Havstein Vestre Gård Statsråd Krohgs veg 15E 7021 Trondheim
tlf. +47 72 56 75 10 www.eggen-arkitekter.no

NTNU

DRAGVOLL
VR-LAB

EIENDOMSAVDELINGEN

OVERSIKTSPLAN

2 
70

0
2 

50
0

30
0

SNITT A

7335733673387362

7368

7370

7364
73307371

7384 7329

73867383

7382 D113

D112D111D110

WC WC

greenscreen område

videoopptak

utlån utstyr

VR-stasjon 1
NAV-brukere

VR-stasjon 2

VR-stasjon 3VR-stasjon 4

høyt meglerbord

serverrom

arbeidsplasser
under takvindu

vegger rives

RØMNINGSVEI

3050mm2550mm3050mm

takvinduer langs yttervegg

INNGANG VR-lab

Kursrom for
ca 35-40 stk

Kursrom for
ca 35-40 stk

INNGANG kursrom INNGANG kursrom

vendbar skjerm

vendbar skjerm

Brukerstøtte/ lager
4 personer

Eksisterende
sikkerhetsglass
byttes ut

fleksibel vegg

skyvedør

Dør avblendes/ fjernes

MÅL 1:100
 0         0,5         1                       2                      3 m

27.06.2017

SKISSE



 

 SU-sak 26/17 

 
Saksbehandler: Hanne Martnes  
 

 

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

 

 

 
Å sitte i pedagogisk komite  
 
Sist studentrådsmøte fikk vi spørsmål om hvordan det er å sitte i en pedagogisk komite. 
Sondre, ITV fra HF, kommer for å fortelle litt om sine erfaringer med å sitte i pedagogisk komite. 
Deretter vil vi diskutere spørsmålene under i grupper. 
 

Spørsmål til diskusjon: 
 Hva vil vi studenter legge vekt på når en foreleser skal ansettes? 
 Hva kan være aktuelle spørsmål å stille en foreleser som skal ansettes? 
 Hvordan er det lurt å forberede seg til å sitte i pedagogisk komite? 

 

 

 



 

 SU-sak 29/17 

 
Saksbehandler: Hanne Martnes  
 

 

Forkortelser  
 
SU – Fakultet for samfunn- og utdanningsvitenskap  
HF – Det humanistiske fakultet  
FTV  – Fakultetstillitsvalgt  
ITV  – Instituttillitsvalgt    

 

FORSLAG OM PRØVEPROSJEKT – GJENNOPLIVNING AV 

«GATAS PARLAMENT» 
 

Vårsemesteret 2017 var det jevnlig diskusjon om Studentrådenes synlighet på Dragvoll, og vår 

evne til å nå ut til studentene med informasjon om vårt arbeid. I etterkant av workshop om dette 

temaet i mars opplyste konsulent Elin om at Studentrådet på midten av 2000-tallet (da det 

fremdeles het Studentutvalget HSV) utga en egen avis (på et par sider pr. utgave) kalt ‘Gatas 

Parlament’ (GP) et par ganger i semesteret. GP bestod av innlegg fra ITVer og FTVer om 

aktuelle saker på campus Dragvoll og NTNU for øvrig, samt informasjon om hva 

Studentutvalget, og de enkelte tillitsvalgte, arbeidet med på det gitte tidspunkt. Avisa ble printet 

på Studentrådskontoret og lagt ut i avisstativene i Gata og utenfor kontoret. Iflg. konsulenten ble 

avisa lest av mange og ‘gikk unna’ på lik linje med Under Dusken. 

Kommunikasjonsansvarlig FTV (Per Kristian) mener Studentrådet har mye å tjene på denne 

typen synlighet og formidling, og ønsker å initiere et prøveprosjekt høsten 2017 med nyutgivelse 

av Gatas Parlament 1-2 ganger i løpet av høstsemesteret. Per Kristian utarbeider en ‘mal’ til 

Studentrådsmøtet 19.09. for gjennomsyn, og tar med et par utgaver fra 2004 for å gi et inntrykk 

av hvilken type innhold vi ser for oss. 

Prosjektet avhenger av interesse fra tillitsvalgte og villighet til å bidra. Det er snakk om 1-2 

utgaver (eller flere dersom det skulle være interesse) på ‘et par’ (4-6 er OK) sider pr. utgave, 

med noe substansielt innhold – det kan også være rom for humoristiske innslag. 

 

Diskusjonspunkter: 

 Selv om det ikke er snakk om en omfattende publikasjon – er dette hensiktsmessig bruk 

av tillitsvalgtes tid? Vil dette ta verdifull tid fra f.eks. kontorvakt som vanligvis brukes til 

andre, viktigere aktiviteter? 

 

 Tror Studentrådet at dette vil gi avkastning i form av økt synlighet og bevissthet rundt 

Studentrådets/studentdemokratiets arbeid? Er innsatsen som må legges ned i et slikt 

prosjekt verdt den eventuelle avkastningen? 

 

 Finnes det bedre alternativer for å oppnå de samme målene (Økt synlighet, interesse for 

og bevissthet rundt Studentrådet), foruten nettbasert kommunikasjon?  

 


