
  
 

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!  
 

 
 

MØTEINNKALLING  
til Studentrådet SUs møte  
 

Dato:  Tirsdag 29.03.22  
Tid: Kl. 17.15  
Sted: Rom D156   
 
 

Studentrådet SUs saker:   
 
 Konstituering av møtet  
 
O-sak Informasjon fra fakultetet av Thomas Vikestad Kalvik (30 min)    
 
Ref-sak 07/22 Godkjenning av referat fra SU-møte 15.03.22 *  
Ref-sak 08/22 Saker fra studenttillitsvalgte, orientering fra FTVene  
  
SU-sak 16/22  Hvordan være et fakultet på tre campuser (15 min) *   
SU-sak 17/22  FTV-rollen, stille til spesifikke roller? (20 min) * 
SU-sak 18/22  Valgoppslutning (orientering) (5 min) * 
SU-sak 19/22  Oppdateringer fra FTV (15 min)  
SU-sak 20/22 Eventuelt  
 
  

 Evaluering av møtet  
 
 
 
 
Studentrådet SU 
 

Børge Elias Bruteig    Elin Juliussen 
Leder   førstekonsulent  

 
 
  



 
 
 
 
 

 
 

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

Forkortelser  
 
SU  – Fakultet for samfunn- og utdanningsvitenskap   
FTV  – Fakultetstillitsvalgt  
ITV  – Instituttillitsvalgt  
LTV  – Lektortillitsvalgt  
PTV  – Programtillitsvalgt  
IGE – Institutt for geografi  
ILU  – Institutt for lærerutdanning 
IPL  – Institutt for pedagogikk og livslang læring 
IPS – Institutt for psykologi 
ISA – Institutt for sosialt arbeid 
ISS  – Institutt for sosiologi og statsvitenskap 
SOSANT  – Institutt for sosialantropologi 
 

 
 
 
 

 
  

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

 
 

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  1/3 
FTV 15/3 
ISS 29/3 
SOSANT 26/4 
ILU  
ISA  
IPL  
IPS  
  

http://www.ntnu.no/geografi
https://www.ntnu.no/ilu
https://www.ntnu.no/ipl
https://www.ntnu.no/psykologi
http://www.ntnu.no/isa
https://www.ntnu.no/iss
https://www.ntnu.no/sosant


 
 

SU-sak 16/22 
 
Saksbehandler: Børge Elias Bruteig  
 
 
 
Hvordan være et fakultet på tre campuser 
 
Hvordan kan studentrådet SU, både dets ITVer og FTVer, jobbe for å finne mulighetene 
som ligger i at vi har studenter ved tre campuser? Det ble foreslått å nedsette en 
arbeidsgruppe, som skulle jobbe sammen om dette spørsmålet, men det kan fint være det 
er nok med en diskusjon. Det er lett å se utfordringer ved å være såpass spredt, samtidig 
har vi også unik kompetanse på flere campuser, som potensielt gir oss et flere 
samarbeidsmuligheter.  
Vi trenger også innspill til hva FTVene kan gjøre, for å legge godt til rette, for hvert av 
campusene. Kan vi gjøre noe, så vi ikke «glemmer» Tunga og Kalvskinnet? 
 
 



 
 

SU-sak 17/22 
 
Saksbehandler: Fredrikke Dahle Varsla fra Sosant og Amanda Fagerland Farrag fra ILU 
 
 
 
Diskusjonssak: FTV-rollen, stille til spesifikke roller?  
 
 
Bekymring knyttet til valg av FTV og rollefordeling  
 
Etter allmøte ved SU, den 14/03, ble det gjort en vedtektsendring knyttet til FTVene sine 
rollebeskrivelser. I etterkant av denne endringen, og i forbindelse med årets valg/ situasjon 
(hvor tre nye FTVer skal velges), ønsker vi å fremme en bekymring knyttet til den nye 
ordningen. Bekymringen bygger på et ønske å sikre og ivareta studentene ved SU og deres 
interesser, samt studentdemokratiet og Studentrådet SU - da spesielt med tanke på hvem 
som står som FTV leder og erfaringene vedkommende har/ ikke har.  
 
 
 



 
 

SU-sak 18/22 
 
Saksbehandler: Stian Andersen  
 
 
 
Valgoppslutning (orientering)  
 
Rask gjennomgang av valgoppslutningen  
 
 
 
 



 
 

SU-sak 19/22 
 
Saksbehandler: Hanna Drag Lysø   
 
 
 
Oppdateringer fra FTV 
 
Vi jobber en del sammen med fakultetet når det kommer til Fagvalgsdagen, og det å få 
studenter tilbake på campus.  
Fagvalgsdagen er et prosjekt som først ble løftet av FTV-ene på HF, og som HF-fakultetet 
har jobbet med videre. Her er det derimot en stor fordel for begge fakultet at dette er noe vi 
jobber med sammen, så SU har deretter blitt koblet på, for å kunne gi studentene et 
helhetlig bilde av mulighetene i breddeåret, alt fra tverrfaglig profil, frie emner og 
årsstudium.  
Når det kommer til å få studenter tilbake på campus har vi blant annet snakket om å gi 
studentene en grunn til å komme tilbake på campus. Noen av tiltakene vi har diskutert da er 
filmkvelder, enten via et lerret i gata, eller i forskjellige forelesningssaler. I tillegg ønsker 
linjeforeningene å ha en dag med stands, hvor alle linjeforeningene med tilhørighet på 
Dragvoll får anledning til å vise seg fram. Her ønsker vi gjerne innspill fra dere angående 
hvilke tiltak som kan være nyttige med tanke på å få studentene tilbake på campus.  
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