
   
 

 

 
REFERAT   
Studentrådet SU sitt møte 31.03.20 kl 16.30 på Teams    
 
 
Møteleder:  Magnus Landheim 
Ordstyrer:  Magnus Landheim 
Referent:  Elin Juliussen   
 

Studentrådet SUs medlemmer:  
  
FTV  Fredrik Stensen Lier  
FTV  Thea Hellesvik  
FTV  Magnus Landheim  
FTV                Katarina Randby  
GEO Vilfrid Hjemdal  
GEO Kristoffer Stålby  
ISA Fabliha Zaman 
ISA Børge  Elias Bruteig  
ISA Martine Louise Skulstad  
ISS  Roar Høiby Brakstad 
IPL  Jenny Cesilie Larsen  
IPL                  Ola Leraand Stornes  
PSYK Åshild Wilhelmsen  
PSYK Ida Maria Brennhaugen 
PSYK Ailin Timannsvik  
ILU Ingvild Brattetaule  
ILU  Emma Solberg 
ILU Camilla Sagelv Øyen  
ILU Solveig Tellevik  
LTV SU Tonje Grennes Mørken   
 

Meldt fravær:  
SOSANT Maria Victoria Silva 
SOSANT Fredrik Billington  
ISS  Viljar Sæbbe 
ISS Edvard Rindsem  
 

Ikke møtt:  
IPL Masha Rashidnejad 

 

Observatør:  
 Studenttinget  Tobias Røed  
 
 

 
Konstituering av møtet  

Innkallingen ble godkjent, møteleder, ordstyrer og referent valgt.  
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Ref-sak 09/20 Godkjenning av referat 17.03.20  
 Referatet ble godkjent.  
 
Ref-sak 10/20 Saker fra studenttillitsvalgte, orientering fra FTVene  
Sti  Jobber på nasjonalt nivå med Korona-krisepakken til studenter. Åste er mye i 

media. 
 På lokalt nivå er det mye valgforberedelser  
 Hele ledergruppen jobber med NOU U&H-loven, som vil komme på høring til 

studentrådene.  
IGE vært i møte med inst. – ikke mye saker for tiden 
 Jobber med å promotere valg på sosiale media  
ISS  vært i møte med inst. Om ikke muntlig eksamen, har diskutert tidsrom for 

hjemmeeksamen, praktiske grunner   
- Magnus har meldt inn til fakultetet at dette kan være problematisk  

IPL  møte med inst. Diskutert info til studentene sammenlignet med info til ansatte 
ved inst. Hvordan få spredt informasjonen best mulig. 
 Minner PTVene på å sjekke Innsida og melde dataproblemer til 
Orakeltjenesten  

ISA  vært i møte med fung.leder i dag og snakket om hjemmeelksamen og muntlig 
eksamen. ITV ønsker god kontakt med inst. Alle studenter på utveksling er nå 
hjemme i Norge 
- har hatt møte med FTV Fredrik om valget  

 IPS  litt ledergruppemøter  
- Flere på BA klager på mangel av digital undervisning 
- Har vært i ped komite 
- Har jobbet med metodeopplæring  

ILU  ledermøte om korona og om vanlige saker 
 ITVene har hatt møte med PTVene 
 2 har deltatt på en prøveforelesning  
LTV/FUL  Jobber med å løse praksis oppe i denne krisen  
FTV Magnus lager en liten sosial Zoom etter møtet 
 Har vært i beredskapsmøter hver dag, på Teams. Tema: 

- Eksamen og obligatorisk. Fak. legger en unntakstillstandplan 
- Mange lurer på om det blir eksamen – endringer vil komme fortløpende  
Planlegger oppstart til høsten og Vrimledagen 11.08.20  
Fakultetet jobber med en refusjonsordning av hjemmreiser for ansatte og 
studenter som utenlands. – NTNU er raus!  
Det blir betinget opptak på master -> mulig fritak for opptak. Mer info vil 
komme.  
Studenter på Sum/helsefaglig bakgrunn kan bli sendt ut i jobb – tas med til UU 
 Avslutningsmiddagen håper vi at vi kan ta til høsten  
De som er i byen i påska kan ta kontakt og vi vil ha sosiale event digitalt  

Elin orienterte litt om Vrimledagen  
 

  
 
SU-sak 20/20 Gjennomføring av digital undervisning   

Kristoffer som tok opp dette på forrige møte, det er utfordringer med digital 
undervisning: 

 Belastning av nettet,  
 Hvordan kan universitetet digitaliseres videre? 

Noen synes det er fint å sitte hjemme og følge undervisninga. Andre liker det 
ikke.  
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Dette ble diskutert på FTV-forum i dag. Ulikhetene vi ser på SU er ganske lik 
resten av NTNU.  

 Det brukes forskjellig plattformer og de virker i varierende grad. 
 Magnus lager en tråd i Teams hvor dere kan legge inn de forskjellige 

plattformene som brukes.  
 
SU-sak 21/20  Studieveiledersituasjonen ved SU  
 Ida og Ailin har fått inn en del klager i alle år om at studieveileder på instituttet 

er overarbeidet, gir feil informasjon og dårlig info. Det er lite info på nett.  
 De har prøvd å ta dette opp med inst.leder, men de skylder på sykmeldinger.  
 De har lagt merke til at måten man blir møtt på ikke oppleves som greit. Det 

må nok en rolleavklaring til. 
 Hvordan er det på de andre instituttene?  
 Kutt i budsjettet medfører at veilederne får andre oppgaver i tillegg.  
 Alle oppfordres til å sende inn tips på mail.  
 
SU-sak 22/20  Valg   
 Hvilke planer har dere lagt? 
 IPS – stryker allmøtet, satser på reklame gjennom FB og andre digitale media  

ILU – deler FB-arrangementmed alle, og lager et Zoom arrangement med 
reklame for valget 

 IGE – Bruker sosiale media, for å presentere vervene, usikker på om et digitalt 
allmøte vil virke  

 FTV fredrik – det skal være mulig å stille til valg på allmøtet og mulig å stille 
spørsmål. 

 Hva kan vi lokke med? – info fra inst. om korona? 
 Send inn sp.mål på forhånd 
 ISA skal prøve å avholde et digitalt allmøte, med gavekort fra Akademika.  
 Thea og Katarina skal se på muligheter for digitale allmøter. De lager en plan 

for valget og sender ut til alle.  
 
SU-sak 23/20 Eventuelt  
 Ailin – eksamen er satt til hjemmeeksamen. De har diskutert dette litt og 

mener det må formidles oppover i systemet at arbeidsforholdene for 
studentene hjemme varierer masse.  
- Hva med bestått/ikke bestått vs karakter?  
Fredrik kunne informer om at dette er tatt opp i UU og fakultetet jobber med 
saken. Det vil komme informasjon om dette etterhvert.  
ILU har også snakket om dette. Deleksamen blir spesielt vanskelig siden det 
ikke kan kombineres med bestått/inne bestått. 
- Det vil ikke bli endringer i delte fag. 
Kristoffer lurte på om siden det er mange studenter som har reist hjem – om 
det går å høre med Sit om en evt. reduksjon i husleia?  
- Tobias tar opp dette med VT.  

 
 Evaluering av møtet  
 Smooth møte, Magnus har kontroll.  
 Kommentarene for øvrig tas til etterretning.   
  
 
 

Magnus Landheim       Elin Juliussen        

møteleder (sign.)   referent (sign.)  
 


