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MØTEINNKALLING  
til Studentrådet SUs møte  
 
Dato:  Tirsdag 09.02.21  
Tid: Kl. 17.00  
Sted: på Zoom – link kommer senere  
 
 
 
Studentrådet SUs saker:   
 
 Konstituering av møtet  
 
Ref-sak 02/21 Godkjenning av referat fra SU-møte 26.01.21 *  
Ref-sak 03/21 Saker fra studenttillitsvalgte, orientering fra FTVene  
  
SU-sak 09/21  Psykososial helse - workshop * 
SU-sak 10/21  Valgperioden * 
SU-sak 11/21 Eventuelt  
 
 Evaluering av møtet  
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Leder   førstekonsulent  
 
 
  



 
 
 

SU-sak 09/21 
 
Saksbehandler: Børge Elias Bruteig    
 
 
Psykososial helse - workshop 
 
 
Hei stjerner!  

  
I nesten alle møter nå for tiden, er psykososialt et gjennomgående tema.   
NTNU har også fått krav om å gjøre egne tiltak, for å sikre psykososialt arbeidsmiljø for 
studentene. Linjeforeninger tvinges til å bli kreative, for å finne sosiale arenaer til 
studentene sine. I denne workshopen ønsker vi å finne ulike tiltak som kan 
gjennomføres, og som bidrar til, både det sosiale generelt, og det psykososiale 
arbeidsmiljøet. Samlet skal ideene bli til en felles «bank» med tiltak/sosiale møter, som 
både NTNU og linjeforeninger kan dra nytte av.  
  
Det er en såpass usikker fremtid som møter oss, derfor kan det lønne seg å tenke ut 
gjennomførbare sosiale tiltak, på flere nivå av smittevern. F.eks. hvis vi får en 
identisk lockdown som Oslo nettopp har hatt, hva kan vi gjøre bortsett fra digital Quiz? 
Og hva kan være gjennomførbart hvis man kan møtes ute, og på campus, med 1 eller 2 
meters avstand? Det er en helt ny situasjon, så for å finne gode forslag, må man vri de 
små grå litt ekstra. Og under selve workshopen hersker regelen om at ingen forslag er 
for dumme, så terskelen for å komme med nettopp de kreative forslagene J  
  
Hvordan kan den digitale undervisningen bli bedre?   
Mange artikler florerer hvor noe så lite som å ha kameraet skrudd på, kan være med å 
skjerpe hvor aktivt man følger med. Kunne man ha gjort noe for å for eksempel 
fått flere til å delta med kamera?  
Eller, som eksempel, burde man legge inn i gruppearbeid, at man har et sosialt 10min i 
starten av hvert gruppemøte?   
Hvilke tiltak kan NTNU iverksette som går på konkret det psykososiale arbeidsmiljøet vi 
har krav på som studenter?  
  
Hvis Trondheim møter en total stenging, med eller uten vinmonopol, er det kanskje da 
man trenger det sosiale aller mest. Her kan det være lurt å tenke at det meste burde gå 
digitalt, hvor man ivaretar det sosiale.   
  
Hva er mulig i en situasjon lik den vi har nå?   
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Hva kunne man i teorien ha startet med, når man kan møtes i mindre grupper, utendørs 
og på campus?   
Kunne man på et vis ha brukt det digitale for å møtes flere grupper sammen, mens man 
fysisk var sammen i mindre grupper?  
  
Helt til sist, så kan google være et hjelpemiddel i forkant av workshopen. Samtlige 
utdanningsinstitusjoner har hatt lignende utfordringer lenge nå, så jeg er sikker på at 
man kan bli inspirert av hva andre universiteter/linjeforeninger/eller lignende, på tvers av 
landegrensene, har gjort. NTNU har også noe midler til gjennomføring av tiltak, men da 
må kostnadene være realistiske i forhold til størrelsen på det man foreslår.   
  
Vi gleder oss!  
 
 



 
 
 

SU-sak 10/21 
 
Saksbehandler: Fredrik S. Lier    
 
Forkortelser  
 
SU  – Fakultet for samfunn- og utdanningsvitenskap   
FTV  – Fakultetstillitsvalgt  
ITV  – Instituttillitsvalgt  
LTV  – Lektortillitsvalgt  
PTV  – Programtillitsvalgt  
 

 
 
VALGPERIODEN VÅR 2021   

29. mars (mandag):  Valget kunngjøres  

6. april 09:00 (tirsdag)  til 18. april 23:59 (søndag): Nominasjonsperiode for 
styret. Studenter kan stille til styret.  

19. april 14:00 (mandag):  Kandidater til styret offentliggjøres, og valgkamp 
starter  

Uke 15 og 16 (12.-23. april) kan brukes til allmøter og kandidater kan begynne å 
melde seg. Her bør PTVer velges også; for neste 
valgperiode (som er neste studieår)  

19. april  Allmøte for alle studentene på SU-fakultetet  

26. april 09:00 (mandag): Valget åpner. Det er mulig å stemme både til styret 
og studentrådene. Kandidater til ITV/FTV 
offentliggjøres. 

29. april (torsdag):  Valget stenger kl 23:59, både for studentrådene og 
styret.  

30. april 12:00 (fredag):  Resultater annonseres  
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