MØTEINNKALLING
til Studentrådet SUs møte
Dato:
Tid:
Sted:

Tirsdag 23.02.21
Kl. 17.00
på Zoom – link kommer på tirsdag

Studentrådet SUs saker:
Konstituering av møtet
Ref-sak 04/21 Godkjenning av referat fra SU-møte 09.02.21 *
Ref-sak 05/21 Saker fra studenttillitsvalgte, orientering fra FTVene
O-sak: 01/21

Orientering om T:/-området, Teams og PAGA Min Tid m/Elin

SU-sak 12/21
SU-sak 13/21
SU-sak 14/21
SU-sak 15/21
SU-sak 16/21
SU-sak 17/21

Studiebarometeret
Evaluering av seminaret
Arbeidslivskonferansen høst 2021 *
Deltakelse i styringsgruppe for prosjektet Senter for psykisk helse *

Valg av PTV *
Eventuelt
Evaluering av møtet

Studentrådet SU
Fredrik S. Lier

Elin Juliussen

Leder

førstekonsulent

KAFFE/KAKE/SNACK-TIL-MØTENE-LISTE – vår 2021
Så lenge vi har digitale møter blir det ikke kaffe/snack
Dersom du skal forlate møtet før det er ferdig må du gi beskjed til Fredrik eller Elin før møtet.
Dersom du ikke kan møte opp MÅ du gi beskjed til Fredrik eller Elin før møtet.
* = Alle vedlegg blir sendt ut digitalt!

SU-sak 14/21
Saksbehandler: Fredrik S. Lier
Forkortelser
SU
FTV
ITV
LTV
PTV

– Fakultet for samfunn- og utdanningsvitenskap
– Fakultetstillitsvalgt
– Instituttillitsvalgt
– Lektortillitsvalgt
– Programtillitsvalgt

Arbeidslivskonferansen 2021
Vi har blitt tilsendt en forespørsel fra fakultet med tanke på arbeidslivskonferansen.
Dette er en konferanse som også ble holdt i slutten av 2019, hvor målet er å etablere
tettere bånd mellom NTNU og eksterne samarbeidspartnere i offentlig og privat sektor.
De ønsker å ha med fire studenter som skal være med i planlegging av denne
konferansen. Det ønskes at både disiplin- og profesjonsutdanningen blir representert av
studentene.
Vi FTVer tenker at det vil være bra om vi tar med to FTVer hvor vi representerer både
disiplin- og profesjonsutdanningen. Vi ønsker at vi også kan få med to ITVer som også
gjør dette.
https://www.ntnu.no/su/arbeidslivskonferansen
Dette er programmet ved forrige konferanse som ble holdt i november i 2019. Ta en titt
innom denne om dere vil ha en litt bedre forståelse for hva dette går ut på.
Håper dere har lyst til å ta del i denne prosessen og vil bidra til en bra konferanse.

SU-sak 15/21
Saksbehandler: Fredrik S. Lier

Deltakelse i styringsgruppe for prosjektet «Senter for
psykisk helse»
Som del av utformingen av «Senter for psykisk helse» har vi fått en forespørsel om å
oppnevne en studentrepresentant til styringsgruppen til prosjektet.
Senteret vil være et sameie mellom NTNY og St. Olav, hvor NTNUs andel i senteret i all
hovedsak vil være arealer for institutt for psykologi. Denne gruppen ledes av direktør
ved St. Olav og har ellers medlemmer fra ledelsen i NTNY og St. Olav, tillitsvalgte,
brukerrepresentanter samt representanter fra HMN RHF (Helse Midt-Norge regionalt
helseforetak).
I mandatet blir det beskrevet slik:
«Senter for psykisk helse (tidligere psykiatrisenteret) er både en viktig del av NTNUs
Campussamling og siste gjenstående element i utbyggingen av et samlet integrert
universitetssykehus på Øya i Trondheim. For å sikre entydig grunnlag for
gjennomføringen av prosjektet som krever avklaring i begge styringslinjer, ønsker St
Olav og NTNU nå i fellesskap å skissere rammene for senteret, hvordan planleggingen
og utbyggingen er tenkt gjennomført og føringer som så langt er gitt for arbeidet.
Det har vært gjennomført ulike studier og vedtak frem til oppstart. Mulighetsstudien i St
Olav fra 2015 identifiserte behov, og mulige løsninger, for et senter lokalisert på
«psykiatritomta». Divisjon psykisk helsevern hos St. Olav har gjennomført et
utviklingsprosjekt som beskriver ønsket utviklingsretning for fremtidig psykisk helsevern,
og hvilke funksjoner som skal legges til det nye senteret på Øya.»
Det er to møter som er planlagt og blir avholdt: Fredag 12/03 og onsdag 21/04.
Vi håper at en av dere har lyst til å sitte i denne gruppen, da fortrinnsvis noen som har
noen som har noe tilknytning til dette.

SU-sak 16/21
Saksbehandler: Fredrik Stensen Lier

OPPNEVNING AV PTVer
Valgprosedyre ved oppnevning av PTVer
Vedtatt på SU-møte 12.11.12 SU-sak 47/19

I Mandat for studieprogramråd ved NTNU er gjeldende rektorvedtak på NTNU fra og
med 01.01.2018:
Sammensetning og funksjonstid
…. Studentrepresentantene har ett års funksjonstid og oppnevnes av studentrådet ved
fakultetet.

Minner derfor om at det er vedtatt at:
- Hvert institutt har en stemme i studentrådet.
- Fakultetstillitsvalgte har 2 stemmer til sammen.
Link til kandidatskjema:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgahCSCZ0SluluzdZZ8BRmwqbrlHz9HjJOwD198kzNUM1lLV0cyNzRaNVEzSUc4RTM0UUJaV
UNZQiQlQCN0PWcu

QR-kode:

Studentrådet SU
SU-sak 16/21 Oppnevning av PTV
Side 2 av 3

Kandidatskjema

Navn:
Alder:

Fredrik Saanum
24

Studieprogram:
.
.

Rådgivningsvitenskap

Kandidatskjema
Navn:
Alder:

Paula Castrejon Domingo
25

Studieprogram:

Childhood studies

My name is Paula Castrejon I came from Spain, but I am currently living in
Norway. I have a Bachelor's degree in Kindergarten with a special mention
in second language learning.
I think I could be the perfect candidate for this job because I could combine my range of
experience with my ability to be compassionate, enthusiastic, making this a positive contribution
to your school district and the larger community.

Kandidatskjema
Navn:
Alder:

Trine Trondsdatter Holthe
30

Studieprogram:

Rådgivning og voksnes læring

Blid sørlending, liker å planlegge, roadtrips på nye steder og finne nye ting å
prøve ut. Baker en bomb gulrotkake
Vil at studentene skal bli hørt da det de trenger og ideene om hva de trenger
hos administrasjonen på universitetet ikke nødvendigvis sammenfaller på
alle punkter

Studentrådet SU
SU-sak 16/21 Oppnevning av PTV
Side 3 av 3

Kandidatskjema
Navn:
Alder:

Martha Torgeirdatter Dahl
24

Studieprogram:

Pedagogikk – studieretning i utdanning og
oppvekst

Jeg kommer fra Bodø, men har bodd i Trondheim siden 2016. Jeg har
en bachelor i sosiologi og en bachelor i pedagogikk begge fra NTNU, jeg er opptatt av
mennesker og samfunn og hvordan vi med utgangspunkt i utdanningssystemet kan studere,
forstå og forbedre samfunnet vårt. Ideutvikling og nytenking er noen av mine hovedinteresser.
Jeg stiller til vervet fordi jeg ønsker å engasjerte meg i det faglige-, pedagogiske- og det
psykososiale-læringsmiljøet for studenter ved mitt masterprogram. Et mål for meg som
programtillitsvalgt er å lære mer om systemet for medvirkning på instituttet og på NTNU samt å
utvikle kompetanse i arbeidet sammen med andre mennesker.

