MØTEINNKALLING
til Studentrådet SUs møte
Dato:
Tid:
Sted:

Tirsdag 15.03.22
Kl. 17.15
Rom D156

Studentrådet SUs saker:
Konstituering av møtet
Ref-sak 05/22 Godkjenning av referat fra SU-møte 08.03.22 *
Ref-sak 06/22 Saker fra studenttillitsvalgte, orientering fra FTVene
SU-sak 11/22
SU-sak 12/22
SU-sak 13/22
SU-sak 14/22
SU-sak 15/22

Valgperioden er i gang *
Synlighet *
Om Ukraina, flyktningestrøm og NTNU *
Workshop om Studentens bærekraftsmål *
Eventuelt
Evaluering av møtet

Studentrådet SU
Børge Elias Bruteig

Elin Juliussen

Leder

førstekonsulent

Dersom du skal forlate møtet før det er ferdig må du gi beskjed til Børge eller Elin før møtet.
Dersom du ikke kan møte opp MÅ du gi beskjed til Børge eller Elin før møtet.
* = Alle vedlegg blir sendt ut digitalt!

Forkortelser
SU
FTV
ITV
LTV
PTV
IGE
ILU
IPL
IPS
ISA
ISS
SOSANT

– Fakultet for samfunn- og utdanningsvitenskap
– Fakultetstillitsvalgt
– Instituttillitsvalgt
– Lektortillitsvalgt
– Programtillitsvalgt
– Institutt for geografi
– Institutt for lærerutdanning
– Institutt for pedagogikk og livslang læring
– Institutt for psykologi
– Institutt for sosialt arbeid
– Institutt for sosiologi og statsvitenskap
– Institutt for sosialantropologi

KAFFE/KAKE/SNACK -TIL-MØTENE-LISTE – Vår 2022
Nå er vi endelig tilbake på fysiske møter, så da vil vi ha pause-snack igjen
Vi fordeler dette instituttvis etter vedlagte liste.

IGE
FTV
ISS
SOSANT
ILU
ISA
IPL
IPS

1/3
15/3
29/3
26/4

De som ikke får tildelt ansvar dette semesteret, vil få neste semester.
Ansvar kan byttes internt, men gi gjerne FTVene/Elin beskjed om det.

POSTADRESSE:
NTNU DRAGVOLL
7491 TRONDHEIM

TELEFONER:
Skranke: 73 59 67 41
Sekretær: 73 59 67 42

GATEADRESSE:
Universitetssenteret på Dragvoll
Trondheim

SU-sak 11/22
Saksbehandler: Stian Andersen

Valgperioden er i gang
Nå er valgperioden rett rundt hjørnet. Vi tar en liten gjennomgang, og åpner opp for spørsmål rundt
valget.

SU-sak 12/22
Saksbehandler: Børge Elias Bruteig

Synlighet
Da Synligheten har vært fokuset til studentrådet SU i 2022, har vi FTVene tatt med en
overraskelse på møtet. Kort diskusjon rundt hvordan vi kan bruke overraskelsen ut mot
studentene, for å bli sett litt mer.

SU-sak 13/22
Saksbehandler: FTVene

Om Ukraina, flyktningestrøm og NTNU
Ønsker å informere litt om hvordan situasjonen i Ukraina har påvirket situasjonen for
studenter og ansatte på NTNU.
Hvordan kan vi tilrettelegge for de pårørende som kommer til NTNU for å fullføre graden
sin?
Hvordan har de ansatte/studentene som har blitt påvirket kunne blitt ivaretatt?
Hvilke erfaringer har vi med oss fra studentmassen om denne tematikken?

SU-sak 14/22
Saksbehandler: Martine Louise Skulstad

Workshop om Studentens Bærekraftsmål
Som tidligere ITV i Studentrådet SU syns jeg det er veldig stas å få lov å komme tilbake og
snakke om et prosjekt jeg jobber med, og som jeg tror vil fange god interesse hos SU sine
tillitsvalgte. Prosjektet heter Studentens Bærekraftsmål, bygger på individuell- og kollektiv
bærekraftig tankegang, med fokus på elementer i livet som er viktig for at studenter skal
trives og mestres i hverdagen. Vi har oppdaget at av de punktene i livet vi bryr oss mest om
også er dem vi prioriterer minst.
Vi ønsker med vår oppstartende organisasjon å hjelpe studenter med å snu dette, og bidra
inn til en aktiv endring i hvordan man strukturer og prioriterer hverdagen for å få en så god
studenthverdag som mulig.
Vi vil da gi dere et litt nærmere innblikk i prosjektet, og skape en dialog på hvordan vi kan
samarbeide for å styrke studentene sin psykososiale helse, trivsel og velferd.

Om Studentens Bærekraftsmål
Den oppstartende organisasjonen er et prosjekt som ble skapt under Sit Labs sommeren
2021, og ses som en modell og bevegelse for studentrettigheter. Modellen er skapt
gjennom samtaler med student-innovatører, studentpolitikere, og erfaringene fra helt vanlige
studenter gjennom IME prosjektet. Vi kan dermed si at modellens definisjoner representerer
et mangfold av studentene i Trondheim, og hva de anser som viktigst.
Modellen startet som en oversikt og kartlegging over det studenter uttrykte at var krevende
under pandemien, og som vi så et mønster i at det var et problem også før det. Det skapte
et blikk på de tingene som ble uttrykt som viktig for trivsel, hvor vi fant mange fellesnevnere,
og endte opp med tolv punkter. Dette konverterte vi så til å bli mål for å styrke
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studentvelferden, og kaste et blikk på hva som kan være viktig for å skape meningsfulle
studentliv.
SBM ønsker å være studenter sitt sikkerhetsnett, veileder og hjelper gjennom labyrinten av
en studietid. Dette gjør vi gjennom foredrag og workshops, i tillegg til samarbeid med
studentpolitikere for å fremme tankegangen i det politiske systemet vi står i ved en
utdanningssituasjon.
Ved årsskiftet 21/22 ble Sit Labs som vi kjente det oppløst, og prosjektene som kom ut av
det ble til selvstendige prosjekter. Det gjør at SBM har mulighet til å bygge seg opp til en
organisasjon. Vi bruker våren 2022 på å jobbe oss mot det, og vil ha et offisielt
stiftelsesmøte 6.april. Stiftelsesmøtet vil også fungere som organisasjonen sin første
generalforsamling, og vil holde et styrevalg som alle studenter kan stille til.

