MØTEINNKALLING
til Studentrådet SUs møte
Dato:
Tid:
Sted:

Tirsdag 01.02.22
Kl. 17.15
link til Zoom kommer på mandag

Studentrådet SUs saker:
Konstituering av møtet
Ref-sak 01/22 Godkjenning av referat fra SU-møte 25.01.22 *
Ref-sak 02/22 Saker fra studenttillitsvalgte, orientering fra FTVene
SU-sak 03/22
SU-sak 04/22
SU-sak 05/22
SU-sak 06/22
SU-sak 07/22

Studentrådsmøtekotyme *
Fokusområde for våren 2022 *
PAGA- opplæring *
Arbeidsmengdeundersøkelsen *
Eventuelt
Evaluering av møtet

Studentrådet SU
Børge Elias Bruteig
Leder

Elin Juliussen
førstekonsulent

Dersom du skal forlate møtet før det er ferdig må du gi beskjed til Fredrik eller Elin før møtet.
Dersom du ikke kan møte opp MÅ du gi beskjed til Fredrik eller Elin før møtet.
* = Alle vedlegg blir sendt ut digitalt!

KAFFE/KAKE/SNACK-TIL-MØTENE-LISTE – vår 2020
Så lenge vi har digitale møter blir det ikke kaffe/snack

POSTADRESSE:
NTNU DRAGVOLL
7491 TRONDHEIM

TELEFONER:
Skranke: 73 59 67 41
Sekretær: 73 59 67 42

GATEADRESSE:
Universitetssenteret på Dragvoll
Trondheim

REFERAT
fra felles møte for Studentrådene HF og SU
Tirsdag 25.01.22 Kl. 17.00 på Zoom
Møteleder:
Referent:

Gina Bjelland
Elin Juliussen

Studentrådet SUs medlemmer:
FTV
Børge Elias Bruteig
FTV
Stian Andersen
FTV
Rikesh Yogeswaran
FTV
Hanna Drag Lysø
IGE
Martin Buran
ILU
Sharmika Raventhiran
ILU
Amanda Fagerland Farrag
ILU
Maria Vagle
ILU
Herman Nesse
IPL
Elise Fossen Krohn
IPL
Emmy Andrea Høiseth
IPL
Brage Lauten
ISA
Lina Tungodden
ISA
Ida Alice Hafeld
ISS
Markus Mollerud
ISS
Kaja Harvik Rygh
ISS
Trym Joakim Ulriksen
IPS
Telma Eid
IPS
Andreas-Rene Mostuen
IPS
Dina Sofie Djenkova Vollen
SOSANT
Lars Fredrik Kletten
SOSANT
Fredrikke Dahle Varsla
LTV
Anders Lie Hagen
Meldt fravær:
IGE

Eivor Høgmo Karlsen

Ikke møtt:
Observatører:
Studenttinget

Amalie Farestvedt

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

Studentrådet SU
Referat fra felles møte 25.01.22
Side 2 av 2
Felles O-saker:
Informasjon om tilbud til studentene:
▪
SiT Råd Monica Brun Løkkeberg orienterte om tilbudet til Sit Råd
▪
Studentombudet Lennart Soligard orienterte om studenters rettigheter og
oppgavene til studentombudet.
Felles sak:

Kontorvaktrutinene
Gina og Hanna gikk gjennom kontorrutinene våre.
Presentasjonen blir lagt ut på Teams – Studentrådene HF og SU – Kontorvakt Filer
Det ble minnet om at alle skal gi minst 3 alternative kontorvakttider innen torsdag.
Alle må huske å melde seg på oppstartseminaret vårt.

Studentrådet SUs saker:
SU-sak 01/22

Møtedatoer
Vedtatte møtedatoene er:
25/1, ½, 15/2, 1/3, 15/3, 29/3, 26/4 (evt. 3/5) med felles avslutningsmiddag

SU-sak 02/22

Pedagogiske komiteer
Alle må sende inn hvem som skal sitte i de pedagogiske komiteene snarest mulig.
Bli enige dere ITVer imellom.

Eventuelt:
Simon
Amalie
Anders

kan vi bytte møtetid til 17.15 på tirsdager? JA
Studenttinget trenger flere representanter dette året.
spurte om rutinene om taushetserklæring og reg.skjema lønn

Evaluering av møtet
Kommentarene tas til etterretning.

Takk for flott møte!!
Møte hevet kl. 19:02

Gina Bjelland

Elin Juliussen

møteleder (sign.)

referent (sign.)

POSTADRESSE:
NTNU DRAGVOLL
7496 TRONDHEIM

TELEFONER: GATEADRESSE:
Skranken: 73 59 67 41Universitetssenteret på Dragvoll
Konsulent: 73 59 67 42Trondheim

SU-sak 03/22
Saksbehandler: Stian Andersen

Studentrådsmøtekotyme
I denne bolken skal det være en gjennomgang av den generelle møtekulturen vi skal
forholde oss til i alle våre møter. Det anbefales å lese gjennom det vedlagte dokumentet før
møtet.

SU-sak 04/22
Saksbehandler: Hanna Drag Lysø

Fokusområde for våren 2022
I høst hadde Studentrådet SU fokus på synlighet, og nytt semester betyr nytt fokusområde. I
den forbindelse ønsker vi at dere tenker over hva som engasjerer dere, og hva dere ønsker
at vi i Studentrådet skal ha ekstra fokus på dette semesteret. Det kan være hva som helst, så
lenge dette omhandler studiehverdagen eller arbeidet som studentrådet gjør. Eksempler på
dette er synlighet, psykososialt miljø, rekruttering, sosiale medier og mye annet.
Vi begynner med at de som har ønsker til fokusområde får komme med disse, etterfulgt av
en diskusjon med avstemning for tema. Videre ønsker vi også en diskusjon om hvordan vi
kan jobbe med det valgte området, samt innspill til både hva de instituttillitsvalgte og de
fakultetstillitsvalgte kan gjøre på dette området.

28.01.2022

Arbeidsområder og timeregistrering
Med Elin
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Logge på arbeidsområdene
•
•
•
•

Påloggingsprosedyre:
Brukernavn: <vanlig brukernavn>
Passw.:
<eget passw>
Område:
win-ntnu-no
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Sette opp vårt område
Høyreklikk på «Denne PCen» og skriv inn hele adressen:
\\felles.ansatt.ntnu.no\ntnu\utd\st\studentdemokratiet\dragvoll_itv
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1

28.01.2022

Så er arbeidsområdet klart for bruk:
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VIKTIG!
Ta alltid kopi av et dokument når du
skal hente det inn i din egen
arbeidsmappe.
ALDRI klikk og dra!
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2

28.01.2022

Mappestrukturen ser slik ut på T:\.....dragvoll_itv:
1. Administrasjon
Adresser
Bilder
Maler og Rutiner

Her ligger medlemslistene
Bilder av ITVene til plakater o.l.
For Innkalling, referat med mer., Rutiner. Årshjul

2. Lover, regler og instrukser
Lover og regler
Stillingsinstruks
Info til nyvalgte

Gjeldende

Her vil det ligge en mappe for
hvert institutt, finn din.
ITV-IHS, ITV-IM
ITV-ISS, ITV-ISL . . . . .

Det er viktig at du rydder opp/sletter når du fratrer
vervet. Det som skal bo i andre mapper skal inn der.

Erfaringsskriv

<2018 Erfaringsskriv IKM>

Gjeldende
ITV-mappe
PTV-mappe

3. Brukere
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4. Møter
Studentrådsmøter

Innkallinger, referater, presentasjoner
Legges på dato (i formatet: ÅÅÅÅ.MM.DD )

Allmøter på instituttene

Innkallinger, referater legges i inst.mapper på årstall (i
formatet: ÅÅÅÅ.MM.DD)

5. Seminar og kurs
Oppstartseminar
Referansegruppekurs
6. Profilering
Plakater
Logo og annet profileringsmateriell
Valg

7. Gata
Banner
Bokskap
Stand
Tavlene
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Er du i tvil om hvor du kan lagre ting:

Ta kontakt med Elin
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28.01.2022

Registrering av timer
Vi bruker samme digitale system som alle andre
ansatte ved NTNU: PAGA Min Tid
Derfor har dere alle fått en arbeidskontrakt som
dere har signert og sendt inn.
Videre bruk av systemet er egentlig helt greit.
Her kommer en enkel gjennomgang:
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Hvorfor registrere timer?
Lønn/honorar deles på følgende oppgaver:
• Instituttillitsvalgte får max 80 timer fordelt på:
• Ca 40 timer for kontorvakt – i henhold til timeliste
• Ca 40 timer for vervet som er knyttet mot
instituttet og studentrådsmøtene
• Vår og høst har ulik lengde
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Hvordan registrere i PAGA Min Tid
• Innsida er starten

12

4

28.01.2022
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Registrering av timer
• For å få registrert timene i riktig periode eller tilbake i tid,
bruk feltene Dato. Trykk Lagre mellom hver registrering.

• Når du er ferdig med å registrere dine timer og har lagret
de, trykk på Godkjenne data, øverst til høyre.

• Du kan også Angre godkjenning for en valgt periode.
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5

28.01.2022

Velge korrekt arbeidsforhold
• NB! Velg riktig arbeidsforhold under Stl. og Arb.

avtale for de registrerte timene, slik at utbetalingen
kommer på riktig kostnadssted. Vær oppmerksom
på dette hvis du har flere arbeidsforhold/
arbeidssted. Det er alltid hovedarbeidsforholdet ditt
som automatisk vises i Min Tid.
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• Gul hengelås viser at du har godkjent dine timer.

Tallet 1 viser at du selv har godkjent, tallet 2 viser at
timene er kontrollert, tallet 3 viser at leder har
godkjent og tallet 4 viser at timene er sendt til
utbetaling.
• Husk å Lagre hver gang du registrert ny arbeids tid.
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Timene skal dere registrere inn fortløpende som dere
har kontorvakter.
Da fører dere inn fra-til tidspunkt (10.10-12.10)
Og evt lengre om dere må sitte lenger fordi noen er
forsinket.
Den som da er forsinket skal føre fra når denne faktisk
tar over kontorvakta (f.eks. 10.23)
VIKTIG at dere er nøyaktige!
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28.01.2022

Honoraret for arbeidet på instituttet skal dere
føre inn en gang pr. uke: 2 timer
Innen den 25. i hver måned må dere godkjenne
timene deres slik at jeg kan godkjenne og
videresende til fakultetet innafor tidsfristen.
Jeg maser ikke!
Så blir det utbetaling av lønn den 12. i neste
måned 
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Lenke til NTNUs infoside om Min Tid:

https://innsida.ntnu.no/wiki//wiki/Norsk/Registrere+arbeidstid+i+Min+Tid+for+timel%C
3%B8nte

Har dere spørsmål så spør Elin 
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SU-sak 06/22
Saksbehandler: Børge Elias Bruteig

Arbeidsmengdeundersøkelsen
I nesten tre år har vi arbeidet med å kartlegge at emnene på SU oppleves ulikt for
studentene her, at det er store forskjeller på arbeidsmengde. Nå er undersøkelsen snart
klar, og vi er ajour for å få sendt denne ut til studentene i løpet av dette semesteret.
Det blir kort presentert hvordan prosessen hittil har vært, og veien videre.
Dette er en sak hvor vi trenger hjelp fra tillitsvalgte til å få ut til studentene. Vi har også en
tett dialog med prodekan for utdanning, med flere, for å sikre at vi får en god oppslutning.
Vi hadde også satt pris på tilbakemeldinger for hvor veien går videre med resultatene, hva
kan disse brukes til? Alle innspill er verdifulle.

