
   
 

 

 
REFERAT   
Studentrådet SU sitt møte 18.02.20 kl 16.30 på Kalvskinnet  
 
 
Møteleder:  Magnus Landheim 
Ordstyrer:  Magnus Landheim 
Referent:  Katarina Randby  
 

Studentrådet SUs medlemmer:  
FTV  Katarina Randby  
FTV  Fredrik Stensen Lier  
FTV  Thea Hellesvik  
FTV  Magnus Landheim  
GEO Kristoffer Stålby  
SOSANT Fredrik Billington 
SOSANT Maria Victoria Silva 
ISS  Edvard Rindsem  
ISA Fabliha Zaman 
ISA Martine Louise Skulstad  
ISA Børge  Elias Bruteig  
PSYK Åshild Wilhelmsen  
PSYK Ida Maria Brennhaugen 
PSYK Ailin Timannsvik  
ILU Solveig Tellevik  
ILU  Emma Solberg 
 

Meldt fravær:  
GEO Vilfrid Hjemdal  
ISS  Viljar Sæbbe 
ISS  Roar Høiby Brakstad 
IPL  Jenny Cesilie Larsen  
IPL Masha Rashidnejad 
IPL                  Ola Leraand Stornes  
ILU Camilla Sagelv Øyen  
ILU Ingvild Brattetaule  
LTV SU Tonje Grennes Mørken   

 

Ikke møtt:  

Observatør:  
 Studenttinget  Tobias Røed  
 
 

 

Konstituering av møtet  
Innkallingen ble godkjent, møteleder, ordstyrer og referent valgt.  
Saklista ble godkjent. 
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Ref-sak 03/20 Godkjenning av referat 28.01.20  
 Referatet ble godkjent.  
 

Ref-sak 04/20 Saker fra studenttillitsvalgte, orientering fra FTVene  
ILU                       Møter og kontorvakt, planlegging av semesteret, karrieredag, 

instituttstyremøte, praksis, PTV  

Sti –                      Vedtatt nytt arbeidsutvalg og hva de skal jobbe for det neste året, sti-seminar 

Geo –                    møte med instituttet og snakket om litt ting som skal tas tak i.  

Psyk –                    Intituttstyremøte siden sist, og et møte ang et enkeltfag + eventuelt sak, og 

planlegge allmøte.  

ISA –                      Møte med PTV-er + eventuelt, sittet kontorvakt, snakket om 

studiebarometeret, fått skap på kontoret.  

ISS –                      Arbeidstilknytning, og forbereder et møte i starten av mars med dekan 

SOSANT –            Tillitsvalgtkonforansen, antropologidagene (suksess), Sti-seminar.  

FTV THEA –        Presenterer seg selv etter spørsmål, møte med UU, Seminar og praksis.  

FTV FREDRIK –  PTV – oppstartsdag (litt labert oppmøte så ønsker litt mer neste gang), 

miljøutviklingshøring – studentene bør ta et tak – de ansatte vil ikke gjøre mye selv, men vi 

studenter må gjøre litt 

FTV MAGNUS –  Masse møter, AU-møter, Instiuttledermøte, seminar og andre møter, vært syk 

og blitt frisk.  - Alle får i hjemmelekse å orientere seg om PTV-ene sine og hvor lenge de sitter.  

-             PAGA: Frist på å skrive ned sine timer, gul lås betyr at noe ikke er ført riktig.  

 
  

SU-sak 06/20 *  
Bakgrunnsinformasjon: Valg etter påske. Alle ITV-er ha allmøte før 23. 

april, fra 20.april til og med 22. april. Elektronisk kandidatskjema håper vi. 

ISA samarbeider med MH og ILU kjører sitt som vanlig på Kalvskinnet.  

 
 

SU-sak 07/20 Presentasjon om STI v/Tobias Røed  

  Studenttinget og hvordan det fungerer.  

- ITVene er meget fornøyd med mer innføring i hva studenttinget og studentdemokratiet 

handler om.  
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SU-sak 08/20 Etisk plattform studentrådet SU  

  Etisk plattform for studentrådet SU 

Vi FTVene ser det nødvendig å opprette en etisk plattform som skal hjelpe oss alle i vårt arbeid 

som tillitsvalgte studenter. Nedenfor står tentative temaer som vi ser for oss enn så lenge. Vi 

håper vi kan ha gode diskusjoner rundt disse hovedtemaene og at dere også vil delta under møtet 

slik at dette blir noe vi kan stå sammen om. 

Tema: 

Kontormiljø 

- Hvordan oppfører vi oss med hverandre 

- Samarbeidskontrakt på ISA – i tilfelle det oppstår konflikter så vet man hva man skal gjøre når 

krisen oppstår. ISA kan dele med resten. 

- Kunne si ifra til hverandre på kontoret hvis samtalene på kontoret og på pauserommet går over 

streken, ha retningslinjer om å kunne si ifra. Slik at terskelen blir lavere, trygt for oss og for 

studentene som kommer inn på kontoret. Å sende melding til FTV-ene, så sier vi også i fra på 

skranken. 

- Bli flinkere til å lukke igjen døren på pauserommet, og de bak skranken kan gjøre en vurdering 

om de vil åpne døren. 

- Alle hilser på hverandre, si hei og tilby et smil       

- Behandle hverandre med RESPEKT, VENNLIGHET, EMPATI, INKLUDERENDE (UTEN 

DISKRIMINERING). Lager en ramme som rommer alt. 

- Ryddighet på kontoret! 

- La det se presentabelt og ryddig ut. 

- Alle rydder etter seg selv. 

 

- Språkbruk 

- Profesjonell språkbruk bak skranken. 

- Nøytralt språk? – Er det noe man kunne snakket om på kafe. Vise respekt og 

sørge for at ingen trenger å føle seg brydd/krenket. 

- Legge språket på et forståelig nivå til allmenstudenten. 

 

- Skranken 

- Vise vennlighet, være imøtekommende og oppsøkende. 
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- Tydelige retningslinjer om spising i skranken. 

- Legge bort maten når noen kommer og skal ha oppmerksomheten din. 

- «Nøytral» mat, lukt, allergener mm. 

- Rydd raskt etter deg. 

Sosiale aktiviteter 

- Flinkere til å inkludere PTV-ene. 

- Legge til rette for å at alle for konsumerer den drikke de selv ønsker, og at alkohol ikke er et 

fokus. Pluss markere arrangementer med «drikke» i stedet for å markere at det er «lov å ikke 

drikke».  Flere arrangement uten alkohol. 

- Flere arrangement hvor det starter på kontoret/er på kontoret. 

- Arrangementer på steder hvor det er gode alternativer til alkoholholdig drikke. 

- Om noen ikke vil drikke, ikke spørre videre. 

- Aktivt ta med de andre campusene på f.eks. vaffelfredag. 

- Flere aktiviteter hvor vi inviterer ITV-er fra andre fakulteter. 

Tillitsvalgt utenfor kontoret 

- Hvordan skal vi fremstå for andre studenter? 

- FREMSTÅ TILLTISVERDIG selv uten jakken på. 

 

- ITV selv når jakken din ikke er på, men balanse, ta av og på hatten i situasjoner. 

- Bruk arenaer og kontakter for det de er verdt. 

- Klar på rollefordeling, meg som privatperson vs. ITV i alle situasjoner. 

- Snakk gjerne opp om ITV-vervet og studentrådet  Ventiler på riktige steder, helst ikke 

offentlig. 

- HUSK TAUSHETSPLIKT!!!  - Fremstå som en enhet, selv om du som privatperson kan være 

uenig. 

- Kontakt av medier – Egne retningslinjer. - Kontakt rett person i forhold til sak.  - 

Oppmuntrer til å ringe opp medier, etter en brifing med kollegiet 

 

SU-sak 09/20 Tematisk stand – Arbeidsgruppe 

Edvard og Aillin kanskje interessert, skal sende mail.  

 
 

SU-sak 10/20 Eventuelt  
  

Sak 1: Selvplagiat, Noen har retningslinjer for dette, ellers lite kunnskap om dette.  
Sak 2: Klage på karakter: Feil karakter gitt, melde avvik på dette.  
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Sak 3: anntall PTVer og manglende PTVer. Viktigere at det er en tillitsvalgt eller student, ta opp 
med FTVene dersom annen sendes i møtet eller taes med.  
 

 Evaluering av møtet  
Gode saker, god stemmebruk, god diskusjon, fine lokaler, bra møte, spennende, litt mye tid på 

selvsagte ting. 

  
 

  
  
 

 
   
 
 
 

Magnus Landheim       Katarina Randby       

møteleder (sign.)   referent (sign.)  
 


