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SU-sak 34/17 
 

Saksbehandler: Hanne Martnes 

 

DRAGVOLLKRAVET, DEL 2: FAGLIG TILHØRIGHET 

 
Forkortelser  
 
SU  – Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 
FTV  – Fakultetstillitsvalgt    
ITV  – Instituttillitsvalgt  
STi  – Studenttinget NTNU  
 

 

Videre lesing: 
 Kvalitetsprogram – NTNUs campusutvikling 2016-2030 

 NTNUs sider om campus 

 

 

Bakgrunn for saken: 
I ulike fora (fakultetsstyre- og instituttledermøtene og i høringssvar til Studenttinget) er det viktig for 

FTVene å kjenne til hva de ulike studiemiljøene tilknyttet SU mener er viktige prioriteringer for SU-

studentene å ha i planleggingen av et nytt og samlokalisert campus.  

 

Diskusjonene om campus vil danne grunnlaget for «Dragvollkravet», et krav fra HF og SU sine 

studiemiljø til læringsmiljøene på fremtidens samlokaliserte campus. Det er viktig for Studentrådene 

HF og SU at det legges fokus på studentenes bruksarealer.  

 

Vi har laget en egen side for Dragvollkravet på hjemmesidene til Studentrådet SU, hvor studenter kan 

sende inn deres innspill til campus. Det er også mulig å komme med innspill på vår facebookside. 

FTVene oppfordrer ITVene å spre budskapet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ntnu.no/documents/1268425101/1269933790/NTNU+kvalitetsprogram_vedtatt/68107f01-6f42-4cfb-9fc0-7b61f97e799f
http://www.ntnu.no/campusutvikling/
http://www.ntnu.no/campusutvikling/
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Faglig lokalisering 

Dette punktet er det viktig for FTVene å ha innspill på, til prosessen som vil foregå i fakultetsstyret 

høst 2017 og vår 2018. I det nye campus er det viktig å tenke over hvilke institutt som bør ligge hvor. 

Det er ingen selvfølge at disse instituttene vil ligge samlet i et nytt campus. Hvem skal være naboer? 

Hvem bør ligge nær tjenester som bibliotek, kultur- og formidlingsarenaer, øvingslokaler? SU består 

av følgende institutt:  

 Institutt for geografi 

 Institutt for lærerutdanning 

 Institutt for pedagogikk og livslang læring 

 Institutt for psykologi 

 Institutt for sosialantropologi 

 Institutt for sosialt arbeid 

 Institutt for sosiologi og statsvitenskap 

 

Seks prinsipper 

I Kvalitetsprogram – NTNUs campusutvikling 2016-2030 legges det frem seks prinsipper som skal 

beskrive kvaliteter campus må ha for å oppfylle NTNUs visjon. Prinsippene er at campus skal være et 

levende laboratorium, samlende, urban, nettverk av knutepunkt, effektiv og bærekraftig. Prinsippene 

er abstrakte og overordnede, men i samme dokument konkretiseres hver i tre suksesskriterier. Disse 

presenteres her, men det anbefales at den som vil leser kort gjennom dokumentet.  

 Samlende: 

o Campus samler fagmiljø 

o Campus er konsentrert 

o Campus har synlige og lett tilgjengelige møteplasser 

 

 Urban: 

o Campus er åpen og inviterende 

o Campus og by deler funksjoner 

o Campus har bymessige egenskaper 

 

 Nettverk av knutepunkt: 

o Campus har profilerte og utadrettede knutepunkt 

o Campus har gangbare avstander mellom knutepunkt 

o Nettverket er en del av byens øvrige gatenett og transportsystem 

 

 Effektiv: 

o Campus har høy brukskvalitet  

o Campus har effektiv arealbruk 

o Campus har fleksibilitet i arealer og arealbruk 

 

 Bærekraftig: 

o Campus er energieffektiv og har lavt karbonfotavtrykk  

o Campus har effektiv og grønn transport og mobilitet 

o Campus har god holdbarhet og miljøvennlige livsløp 
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Studenttingets politikk 

Les vedleggene. Diskusjonen tar utgangspunkt i Campuspolitisk plattform, i diskusjonen bør 

Studentrådet SU reflektere over om SU-miljøene er representerte i politikken. Med andre ord, er dette 

noe Studentrådet SU kan si seg enige i?  

 

Veien videre: 
Etter dette møtet vil FTVene bruke innspillene til å skrive et utkast til Dragvollkrav-dokumentet. 

 

På Studentrådene HF og SUs allmøter 30. oktober vil utkast til Dragvollkravet-dokumentet 

presenteres. Etter studentene (forhåpentligvis) vedtar dokumentet, vil FTVene signere dokumentet. 

ITVene oppfordres også til å gjøre dette, inklusive andre studenter.  

 

Etter dette vil FTVene sende dokumentet til fakultetene, NTNU-Styret, Studenttinget, 

Campusprosjektet og media.  

 

I denne delen bør Studentrådet SU diskutere faglig lokalisering, Studenttingets politikk angående 

campusprosjektet, og de seks prinsippene for det nye campus. De tillitsvalgte deler seg i grupper og 

diskuterer punktene. Til slutt tar vi en gjennomgang i plenum.  

 

Diskusjonsspørsmål: 
 Faglig tilhørighet: 

o Hvilke institutt bør ligge nær hverandre? 

o Hvilke institutt bør ligge nær spesifikke tjenester (bibliotek, utstillingsrom, o.l.)? 

 

 Seks prinsipper for nye campus: 

o Samlende 

 Hvordan kan campus samle fagmiljøene på SU? 

 Hvordan kan campus legge bedre til rette for tverrfaglig samhandling? 

 Hvordan kan campus utformes for å ha synlige og lett tilgjengelige møteplasser 

(parker, hovedfartsårer, o.l.)? 

o Urban 

 Hvordan kan campus være åpen og inviterende for at SU skal engasjere seg 

aktivt i samfunnet og invitere verden inn? 

 Hvilken type eksterne partnere bør integreres i SUs del av nytt campus? 

 Hvilke kultur- og formidlingarenaer bør SU ha til rådighet på nytt campus? 

o Nettverk av knutepunkt. I Kvalitetsprogram – NTNUs campusutvikling 2016-2030 står 

det «Knutepunktene skal være universitetets ‘storstuer’ […] kombinere funksjoner som 

utdanning, forskning, formidling, innovasjon, studentfrivillighet, studentvelferd, 

bibliotek, service, næring og byfunksjoner.»  

 Hvordan kan dette gjennomføres for SU-fakultetet?  

 Hvordan vil dette spille inn på den faglige lokaliseringen? 

o Effektiv 

 Hvordan kan campus legge til rette for et godt lærings- og arbeidsmiljø? 
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 I dokumentet står det «NTNU trenger et campus som tilbyr fysiske rammer som 

er tilpasset universitetets virksomhet […]», hvilke fysiske rammer trenger SU-

miljøenes virksomhet? 

o Bærekraftig 

 Hvordan bør grønne lunger inkorporeres i campus for å fremme et godt 

inneklima og læringsmiljø? 

 Er det andre måter å sikre et miljøvennlig og godt inneklima? 

 

 Studenttingets politikk 

o Diskuter med utgangspunkt i punktene i Campuspolitisk plattform, unntatt Trondheim, 

Gjøvik og Ålesund-punktene. 

 Universitetsbyene  

 En variert hverdag 

 Studentfrivillighet og velferd 

 Et grønt campus 

 

Vedlegg: 
 Arbeidsprogram for Studenttinget 2017 (Utdrag) 

 Campuspolitisk plattform, Studenttinget 
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Utdrag fra Arbeidsprogram for Studenttinget 2017: 

 

Læringsmiljø  
Læringsmiljøet er sammensatt av de fysiske, psykososiale, pedagogiske, digitale og organisatoriske 

forholdene som legger til rette for den enkeltes studiesituasjon. Det er viktig at NTNU kontinuerlig 

jobber for å bedre læringsmiljøet gjennom løsninger som fremmer trivsel og tilhørighet til 

studieprogram. Studenttinget skal være en pådriver for mer studentmedvirkning slik at studentene kan 

forme sine fysiske og psykiske rammer. Studenttinget skal være med på å sette dagsorden og jevnlig 

komme med saker angående læringsmiljøet, og på den måten sikre studentens stemme i arbeidet med 

å skape et bedre læringsmiljø på NTNU. Frafall er et stort problem i høyere utdanning og derfor ber 

studenttinget om at NTNU setter i gang tiltak for å bedre de rådgivende organene på NTNU slik at 

studentene får et mer tilpasset og helhetlig tilbud. Samtidig skal studenttinget jobbe med sosiale og 

faglige forhold som knytter studentene til studieprogrammene, instituttene, fakultetene og 

universitetet. Studenttinget mener også at ingen undervisning skal være obligatorisk så fremt det ikke 

er ferdighetstrening. Faglærer har ansvar for å legge opp så god undervisning at obligatorisk oppmøte 

ikke er nødvendig for at studentene skal møte opp. Alle studenter som har behov for det skal oppleve 

å få god tilrettelegging av både studiehverdagen sin, praksisgjennomføring og vurderingssituasjoner. 

Det er NTNU sitt ansvar å informere om slike ordninger, og å finne gode løsninger for tilrettelegging.  

 NTNU skal styrke de rådgivende organene ved NTNU slik at studentene får et mer helhetlig 

og hensiktsmessig tilbud.  

 Studenttinget skal samarbeide tett med LMU for å sikre et så godt læringsmiljø som overhodet 

mulig på NTNU.  

 NTNU skal forebygge frafall ved å sette i gang konkrete tiltak for å bedre læringsmiljøet på 

universitetet.  

 NTNU skal arbeide aktivt for å styrke lovverket om læringsmiljø. Lovverket må i tillegg til det 

fysiske læringsmiljøet også omfatte det psykososiale, pedagogiske, digitale og organisatoriske 

læringsmiljøet.  

 Studenttinget skal jobbe aktivt for at studentene har tilstrekkelig kunnskap om sine rettigheter. 

 NTNU skal arbeide for å forberede det digitale læringsmiljøet og sørge for at de digitale 

plattformene er oppdatert og i tråd med brukervaner ellers i samfunnet. 

 

Campus  
Hvert campus skal oppfylle studenter og ansattes arealbehov, både til fagrelaterte og sosiale behov. 

Det er også ønskelig at NTNU har et grønt og levende campus som har stor aktivitet hele døgnet. 

Læringsarealene ved NTNU skal være i tråd med målet om innovative og varierte 

undervisningsformer. Derfor er det viktig at studenttinget fremmer sin nullvisjon for bygging av 

klassiske undervisningsarealer, og ønsket om fleksible arealer som har flerbrukspotensial. 

Studenttinget skal også sikre at studentenes behov blir ivaretatt i utviklingen av alle NTNU sine 

campus.  

 Studenttinget skal ta en aktiv rolle i utviklingen av campus og i utviklingen av nye og 

eksisterende læringsarealer. 

 Studenttinget skal være en pådriver for universell utforming slik at alle kan studere ved NTNU 

uavhengig av behov for tilrettelegging. 
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 Studenttinget skal jobbe for utviklingen av et grønt, åpent og levende campus.  

 Ved økning i bygningsmasse skal NTNU legge til rette for, og stille arealer tilgjengelig til 

utenomfaglig studentaktivitet.  

 Studenttinget skal sørge for at studenter er representert i alle fora der det diskuteres eller 

avgjøres omdisponering av arealer. 


