REFERAT
Studentrådet SU sitt møte 01.09.20 kl 17:00
i rom Aud D3 og D156.
Møteleder:
Referent:

Fredrik Stensen Lier
Thea Lium Hellesvik

Studentrådet SUs medlemmer:
FTV C
Thea Lium Hellesvik
FTV D
Fredrik Stensen Lier
IGE
Edvard Fåkvam
ILU
Herman Nesse
ILU
Camilla Sagelv Øyen
ILU
Emma Solberg
ILU
Ingvild Brattetaule
IPL
Jenny Cesilie Larsen
IPL
Dima Mohamad
IPL
ikke valgt
ISA
ikke valgt
ISA
Martine Louise Skulstad
ISA
Børge Elias Bruteig
ISS
Sigmund Hauge Fagge
ISS
Roar Høiby Brakstad
IPS
Guro Holte Igesund
IPS
Ailin Timannsvik
SOSANT
Fredrik Billington
SOSANT
Hanna Drag Lysø
LTV
Anders Lie Hagen
Meldt fravær:
FTV A
FTV B
IGE
ISS
IPS

Katarina Randby
Sigurd Solheim
Vilfrid Hjemdahl
Viljar Sæbbe
Åshild Wilhelmsen

Ikke møtt:
Observatør:
Studenttinget

Simen Ringdahl

Studentrådets saker
Konstituering av møtet
Innkallingen ble godkjent, møteleder og referent valgt.
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Orientering fra Studentprestene om dere tilbud
Studentprest Stein Ellingsgård orienterte om tilbudet de har til studentene i
Trondheim. Alle kan ta kontakt med de for samtale om alt mulig. De har
taushetsplikt!
Hjemmesiden deres er: http://www.studentpresteneitrondheim.no/

O-sak 02/20

Orientering fra Psykososial helsetjeneste om deres tilbud
Kristian Drøsshaug fra Sit Råd orienterte om Sit sitt tilbud til studentene når
det gjelder psykisk helse. Han orienterte også om kursene de har som er
gratis fro studenter.
Hjemmesiden deres er: https://www.sit.no/helse

Ref-sak 015/20 Saker fra studenttillitsvalgte, orientering fra FTVene
ISA

Rekruttert nye PTVer, skal ha valg av flere ITVer, lagde et infohefte til
førsteårsstudenter med informasjon om det som kan være lurt å vite som ny
student, skal ha et møte med instituttleder ang. Hekrem-saken.

IPS

Ny PTV, prøver å finne ut av tilrettelegging av undervisning for de som må
være hjemme pga. korona.

IGE

Prøveforelesninger, ny ITV Edvard er valgt inn

Sosant

Før sommeren fikk man spørsmål om sosant vil slå seg sammen med et
annet institutt for å få et høyere budsjett. Hvilke er fortsatt usikkert. Ny
instituttleder. Praksispedagogisk utdanning er en prioritert sak. Ny innvalgt
ITV – Hanna.

IPL

Vært i to møter med instituttet for å prate om digital undervisning og
hvordan korona har påvirket, planlagt suppleringsmøte, prøver å finne
PTVer.

ILU

Praksis, oppstart, ny innvalgt ITV - Herman, mangler PTVer, litt
utfordrende start pga. påvist korona av noen i Fadderutvalget og mye
mediedekning og mediehenvisning, FTVene på IE sendte ut
feilinformasjon til enkelte sine linjeforeninger, som senere ble rettet opp.
Dette opplevdes som utfordrende, da det er viktig at vi har en god
kommunikasjon på tvers av studentforeninger og institutt, og ikke sprer
feilinformasjon, spesielt når vi er i en usikker situasjon som vi er nå

ISS

Ikke skjedd så mye, ett møte fra instituttet

FTV Fredrik

Jobbet med tilrettelagt undervisning, fått i oppdrag med å svare for fakultet
hvorfor vårt fakultet er det som bruker minst tid på skole etter undervisning,

FTV Thea

Dill og dall, mail, møter, semiarplanlegging

Studenttinget

Jobbet med å kommentere på mediadekningen rundt fadderukene og
korona, prøver å endre at det ikke er lov å bruke arealer på campuser etter
20:00, gjennomført styremøte og styreseminar, jobber med STI-minar for
FTVer og seminar for alle ITVer, jobber med valg som skal gjennomføres
senere i seminaret.

POSTADRESSE:
NTNU DRAGVOLL
7496 TRONDHEIM

TELEFONER:
Skranken: 73 59 67 41
Konsulent: 73 59 67 42

GATEADRESSE:
Universitetssenteret på Dragvoll
Trondheim

Studentrådet SU
Referat fra SU-møte 01.09.20
Side 3 av 5

SU-sak 33/20

Møtedatoer
Hyppigheten på studentrådsmøtene ble diskutert og det ble enighet om å
ha møter hver andre uke. Vi får heller avlyse et møte om det er lite/ingen
saker.
Det skal være kaffe/kake på møtet – se egen liste som følger alle
innkallingene.
Det skal være ett møte på Kalvskinnet og ett på Tunga i semesteret.
Vedtatte møtedatoer ble: 01/09, 15/09, 29/09, 13/10, 27/10, 10/11, 24/11

SU-sak 34/20

Pedagogiske komiteer
ITVene på hvert enkelt institutt må bli enige om hvem som skal sitte i de
pedagogiske komiteene ved ansettelser.
Listen over kontaktpersonene ble som følger:
Institutt for geografi
Institutt for lærerutdanning
Camilla
Institutt for pedagogikk og livslang læring
Institutt for sosialt arbeid
Børge
Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Roar
Institutt for psykologi
Ailin
Institutt for sosialantropologi
Hanna

SU-sak 35/20

Oppstarts-check-in
Vi FTVer lurer på hvordan det fungerer med digital/fysisk undervisning.
Hvordan har det vært å komme tilbake på campus?
ILU: mye aktiviteter som var uten alkohol som ble positivt tatt imot,
satser på å lage koronavennlige arrangement på campus, lagt til rette
for at 1. og 2. studenter skal få mest mulig fysisk undervisning.
Fadderne tok mye ansvar for 1. årsstudentene når fadderstyret havnet i
karantene
ISS: mange av dørene på Kalvskinnet er låst. Vekter kommer inn i
forelesing, teller opp antall studenter og kaster ut hvis det er for mange,
men så går samme gruppe studenter til neste forelesing i ca. Like stort rom.
Psykologi: studenter ønsker mer fleksibilitet med digital/fysisk undervisning.
Mange studenter reagerer på hvor ulik tolkning de ulike foreleserne
forholder seg til å legge ut materiale på nett.
ISA: fungerer ganske greit med tilrettelegging for smittevern, veldig
forskjellig fra foreleser til foreleser hvordan de forholder seg til
smitteverntiltak. Veldig få studenter som oppholder seg på campus.
SOSANT: vektere går rundt og forteller om noen står for tett, litt forskjellige
løsninger fra emne til emne med fysisk/digitalt opplegg.
Har dere hatt noe kontakt med instituttene, fått innkalling til møter, osv.
Psykolgi: god kontakt med instituttet.
Sosant: ikke fått kontakt med instituttet enda, men det skal bli.
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Digital/fysisk undervisning:
Sosant: BlackBoard collaborate fungerer veldig greit. Dumt at ikke alle
forelesere tar opp alle forelesingene.
ILU: blandet opplevelser. Noen synes det er dumt med mye digialt, andre
liker det. Mister mange av de gode samtalene man får i klasserommet når
det er digitalt. Mange studenter melder seg ut av chatterommet. Veldig
variert kvalitet på forelesingene. Noen forelesere legger ut PowerPoint med
lyd, andre erstatter undervisning med arbeidskrav. Noen forelesere er
veldig kreative med å lage gode opplegg.
Hvordan opplever dere at de nye studentene har blitt tatt imot?
Geografi: bra. Laget en gruppe for nye studenter. Bachelorstudentene er
ikke i like stor grad ivaretatt.
ILU: mye aktiviteter som var uten alkohol som ble positivt tatt imot, satser
på å lage koronavennlige arrangement på campus, lagt til rette for at 1. og
2. studenter skal få mest mulig fysisk undervisning. Fadderne tok mye
ansvar for 1. årsstudentene når fadderstyret sviktet.
Psykologi: de frivillige organisasjonene har blitt involvert på en god måte.
Litt mye digital undervisning for 2., 3. og 4. årsstudentene.
ISA: fadderordningen fungerte ganske bra. Det er stort sett 1. klassinger
som blir prioritert, resten faller litt fra. Ikke så mange som kommer på
skolen. Mye av det psykososiale ligger på linjeforeningene.
Kollektivt til/fra campus:
Veldig mange som tar bussen til og fra campus, spesielt om morgenen i 8tiden og på ettermiddagen i 16-tiden. Dette er et problem, da bussene blir
veldig fulle og det er vanskelig å overholde smittevern og 1-meterreglene.
Prate med foreleser om å tilrettelegge forelesingstidspunktet slik at man
unngår det verste rushet med kollektivtransport.
Studenttinget tar opp dette på et studenttingsmøte – kanskje det er mulig å
sette inn flere busser.
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Eventuelt
Oppdatere nye valginstruks for PTVer?
Få en ordning på faste valgmøter i semesteret
Lage et litt større skilt på kontoret der det står at det er stengt
Hjemmekontor for ITVer
Evaluering av møtet
Hyggelig
Bra
Gjerne hatt møtet på engelsk
God møteledelse
Uoversiktlig saksnotat
Skulle gjerne hatt en pause
Folk pratet litt lavt

Fredrik Stensen Lier
møteleder (sign.)
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