REFERAT
Studentrådet SU sitt møte 09.02.2021 på Zoom
Møteleder:
Ordstyrer:
Referent:

Fredrik Lier
Fredrik Lier
Thea Lium Hellesvik

Studentrådet SUs medlemmer:
FTV Fredrik Stensen Lier
FTV Fredrik Billington
FTV Børge Elias Bruteig
FTV Thea Lium Hellesvik
IGE Edvard Fåkvam
ILU Herman Nesse
ILU Emma Solberg
ILU Ingvild Brattetaule
IPL Jenny Cesilie Larsen
IPS Sean Kennair
IPS Guro Holte Igesund
ISA Martine Louise Skulstad
ISA Lina Tungodden
ISA Ida Alice Hafeld
ISS Sigmund Hauge Fagge
ISS Viljar Sæbbe
ISS Roar Høiby Brakstad
SOSANT Hanna Drag Lysø
SOSANT Stian Andersen
LTV Anders Lie Hagen
Meldt fravær:
IGE Eivor Høgmo Karlsen
Elin Juliussen
Ikke møtt:
ILU Amanda Fagerland Farrag
IPL Adrian Hoseth
IPL Dima Mohamad
IPS Ailin Timannsvik
Observatør:
Studenttinget Simen Ringdahl
Konstituering av møtet
Innkallingen ble godkjent, møteleder, ordstyrer og referent valgt.
Saklista ble godkjent.
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Ref-sak 02/21 Godkjenning av referat 26.01.21
Referatet ble godkjent.
Ref-sak 03/21 Saker fra studenttillitsvalgte, orientering fra FTVene
En runde rundt bordet med kort om hva som har skjedd siden sist.
Styret Simen: Styremøte, formøte, fokus på psykososial helse, resultatet av
studiebarometeret kommer førstkommende torsdag, STI-seminar
FTV Fredrik B: jobbet med arbeidsmengdeprosjektet og fått igjennom at en ekstern
gruppe kan hjelpe til med å lage spørreundersøkelsen og tolke
resultatene,
FTV Børge:
STI-seminar, diverse møter, planlegging av seminar, planlagt
workshop
FTV Fredrik:
diverse møter,
FTV Thea:
planlegging av seminar, diverse møter
SU-sak 09/21 Psykososial helse – workshop
Studentrådet ble delt opp i mindre grupper for å jobbe med ulike tiltak
som kan være med på å bedre den psykososiale helsen blant
studentene. Workshopen er delt opp i tre ulike bolker:
1)
Psykososialt læringsmiljø
2)
Heldigitale sosiale tiltak
3)
Delvis stengt sosiale tiltak

1)

2)

POSTADRESSE:
NTNU DRAGVOLL
7496 TRONDHEIM

Forslag som kom frem i de ulike bolkene:
Psykososialt læringsmiljø:
- En fast gruppe i breakout rooms slik at det blir mindre skummelt for
andre studenter å være med.
- Premiering av de som har på kamera.
- Kollokviegrupper som man blir spleiset sammen med innad i studiet.
Studentene i disse gruppene kan bli dine «lese-venner»
- Vennespleising slik Studentersamfundet gjennomførte
- Å være forutsigbar: å gjøre opptak av forelesinger f.eks., legge ut
presentasjonen
- Standardisert streamingverktøy
- Ta mange gode og lange pauser. Kan være enda mer slitsomt å sitte
foran en PC-skjerm.
- Kamerabruk: gjerne ha på kamera hvis det er mulig
- Dele opp forelesinger: hybrid-løsning
- Bingo i forelesingen
- Hilsningsrunde i starten av forelesingen
- Ha ulike grupper hver gang man har breakout rooms slik at man kan
bli kjent med flere i klassen.
- Breakout rooms i pausene slik at studentene kan ha mulighet til å
prate med hverandre om man ønsker det.
- Wonder.me: digital skolegård
Heldigitale sosiale tiltak:
- Møtes i digitale rom: lage adjektivhistorier, gjettelek,
- Chatte-rom: muligheter for å chatte uten å må ha på kamera eller
TELEFONER:
Skranken: 73 59 67 41
Konsulent: 73 59 67 42

GATEADRESSE:
Universitetssenteret på Dragvoll
Trondheim
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mikrofon.
- Backyard: mye digitale spill
- Andre typer varianter av quiz: utkledingskonkurranse, rebus (discord)
- Digital festaften / digitalt ball - sosialkveld
- Fysisk stolpejakt, orientering, rebus, eller liknende ute i
Trondheimområdet.
- Digitale workshops
- Strikkekvelder, kaffepauser, lunsj/middag digitalt sammen
- «Digital-bamse» som kan gå på runde gjennom klassekullet.
- Filmkveld på discord – streame film
- Ulike konkurranser på sosiale medier der man har ett tema/en
konkurranse (f.eks. ta et turbilde, bakekveld, el.) og legge dette ut på
f.eks. Instagram. Til slutt velges en vinner (eller flere)
3)

Semi-stengt sosiale tiltak:
- Ski, skøyter, grilling
- Gjennomføre litt konkurranser
- Sirkel-trening ute/digitalt
- Arrangere filmkvelder i auditorium
- Lage et kino-program: studentene kan dra på kino sammen ved at de
melder seg på. Kan gi bort én gratis kinobillett (trekkes).
- Arrangere skiturer med sosialt etterpå (middag, afterski, fest, eller noe
liknende)
- Ta med noen fagpersoner på tur slik at man kan ha fagprat ute.
- Bade-konkurranse
- Strava-konkurranser
- Aktivitetsbingo
- Webinar/fagkveld relatert til noe faglig
- Støtteordning for de som driver med verv: felles idebank, felles
aktiviteter
- Læringsassistenter og linjeforeningene kan samarbeide om å
arrangere noe sammen
- Vin/øl-smaking digitalt
- Quiz: fysiske grupper på fem som kobler seg sammen digitalt med
flere.
- Viktig at tiltakene/ordningene når de som virkelig trenger det og ikke
bare de som allerede har gode vennegrupper som kan finne på noe fra
før av.

SU-sak 10/21 Valgperioden
Fredrik orienterer.
Ingen kommentarer.
SU-sak 11/21 Eventuelt
Hvordan PTV-ene skal nå ut til studentene
-

POSTADRESSE:
NTNU DRAGVOLL
7496 TRONDHEIM

Valg av PTV Nora Friis-Vollan, Lektorutdanning i kroppsøving og
idrettsfag for trinn 8-13. Valgt for halvt år.
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Skranken: 73 59 67 41
Konsulent: 73 59 67 42
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Møtekritikk
Fint at man det ble sendt ut en god oversikt over workshopen i forkant
av møtet.
Supert med Zoom.
Takk til Simen som reddet daget med sine zoom-ferdigheter.

Møtet ble hevet kl. 19:20

Fredrik Lier

Thea Lium Hellesvik

møteleder (sign.)

referent (sign.)
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