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MØTEINNKALLING  
til Studentrådet SUs møte  
 

Dato:  Tirsdag 04.05.21  
Tid: Kl. 17.00  
Sted: på Zoom – link kommer på tirsdag  
 
 
 

Studentrådet SUs saker:   
 
 Konstituering av møtet  
 
Ref-sak 12/21 Godkjenning av referat fra SU-møte 20.04.21 *  
Ref-sak 13/21 Saker fra studenttillitsvalgte, orientering fra FTVene 
 
 
SU-sak 32/21  Evaluering av valget * 
SU-sak 33/21 Evaluering av semesteret  
SU-sak 34/21 Orientere om sak på ISA  
SU-sak 35/21 Problematikk rundt bynært Campus  

o Campussamling  
SU-sak 36/21 Arbeidslivskonferansen* 
SU-sak 36/21 Eventuelt  
 
 Evaluering av møtet  
 
 
 
Studentrådet SU 
 

Fredrik S. Lier    Elin Juliussen 
Leder   førstekonsulent  

 
 
 
 
  
 
 

Så lenge vi har digitale møter blir det ikke kaffe/snack  
 

KAFFE/KAKE/SNACK-TIL-MØTENE-LISTE – vår 2021 



 
 
 
 
 

 
 

POSTADRESSE: TELEFONER: GATEADRESSE: 
NTNU DRAGVOLL Skranke: 73 59 67 41 Universitetssenteret på Dragvoll 
7491 TRONDHEIM Sekretær: 73 59 67 42 Trondheim 

SU-sak 32/21 
____________________________________________________________________________ 
Saksbehandler: Fredrik Billington 
 

Evaluering av valg 

 

Nok en valgperiode er over, og det er på tide med evaluering av valg. Vi tar dette muntlig i form av 

diskusjon og erfaringsoverføringer på tvers av instituttene. Sentrale temaer å reflektere over blir: Hvordan 

synes dere det har gått? Tenk helhetlig bilde.  

Har rutinene gått i orden? 

Hvordan har reklameringen og synliggjøringen av studentrådet fungert, har studentene fått det med seg?  

Hvordan synes dere forberedelsene opp mot valget fungerte, var kommunikasjonen klar nok?  

Evt annen konstruktiv kritikk og refleksjon som er verdt å ta med?  

  



 
 
 
 
 

 
 

POSTADRESSE: TELEFONER: GATEADRESSE: 
NTNU DRAGVOLL Skranke: 73 59 67 41 Universitetssenteret på Dragvoll 
7491 TRONDHEIM Sekretær: 73 59 67 42 Trondheim 

SU-sak 36/21 
____________________________________________________________________________ 
Saksbehandler: Børge Bruteig & Thea Hellesvik 
 

Sak om arbeidslivkonferansen  
  

I år skal fakultetet arrangere en konferansedag, hvor aktører fra næringslivet, offentlig sektor og 

NTNUs ansatte og studenter skal møtes. Konferansen har som mål at det skal være et bedre 

samarbeid mellom arbeidslivet og utdanningsinstitusjoner. Dere som tillitsvalgte, vil få mulighet 

til å delta på denne dagen. Vi har blitt forespurt om hva som kunne vært spennende å hatt på en 

slik dag. Hvis vi får bestemme et 2-3 timers opplegg, hvordan kunne vi stimulert samtalen om 

store ord som kompetanse, relevans, kvalifikasjoner og livslang læring? Paneldebatter mellom 

f.eks. faglige ansatte, studenter, arbeidtsliv og offentlig sektor? Interaktive workshops? 

Foredrag?   

  

Vi vil gjerne inkludere studentrådet i arbeidet, for å få innspill til hva som kunne stått på 

programmet 
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