
    
  

  

REFERAT    

Studentrådet SU sitt møte 26.02.19 kl 16.30 på Tunga  

  

  

Møteleder:   Magnus Landheim  
Ordstyrer:   Magnus Landheim  
Referent:   Karoline Abildsnes  
  

Studentrådet SUs medlemmer:   

FTV A  Karoline Abildsnes     
FTV D  Magnus Landheim   
GEO  Vibeke Uthaug  
GEO  Marte Westad  
SOSANT  Lone Bergland Christoffersen  
SOSANT  Maria Victoria Silva  

ISS   Iver Matias Linge Glomnes   
ISS   Trine Øverås  
IPL   Cajsa Sofie W. Moberg  
IPL  Simen Aakre  
ISA  Kristina Ekhorn  
ISA  Patrycja Agnieszka Sudol   
ISA  Elfur Thorhildar Helgadottir    
PSYK  Aase Martens  
PSYK  Sol-Andrea Ness   
HTV SU  Brage Lauten   
ILU  Camilla Sagelv Øyen  
ILU   Torkil Seljestokken  
  

Meldt fravær:   

 FTV B  Lars Bjørnar Vist  
 FTV C  Helene W Zacho  
 ISS   Mathilde Breda Enkerud  
 IPL   Steffi Schenzle  
 PSYK  Ida Maria Brennhaugen  
 ILU  Solveig Tellevik   
  

Ikke møtt:   

  

Observatør:   
 Styret  Siri Arnesen  

   

  

Konstituering av møtet   

Innkallingen ble godkjent, møteleder, ordstyrer og referent valgt.   



Det blir lagt til en sak om vedtak av registreringslister for kontorvakt v/ Dragvoll. Saklista blei så 

godkjent.  
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Ref-sak 05/19 Godkjenning av referat 12.02.19  

  Referat må ettersendes og saken utsettes til neste gang.    

  

Ref-sak 06/19 Saker fra studenttillitsvalgte, orientering fra FTVene   

ISA  Jobber med å lage informasjonsbrosjyrer om studentdemokratiet til 

førsteårsstudentene. Har jobbet med mottak av førsteårsstudenter. Pedagogisk 

komité. Har også arbeidet med campusprosjektet og befaring ifm. det.   

PSYK  Har vært i inst.styremøte og ledergruppemøte  

GEO  Skal i møte med veil. og instituttleder for forventningsavklaring.  

ISS  Skal på instituttstyremøte og forbereder seg til det.  

ILU  Har valgt flere PTVer, hatt møte med KTVer og har blitt kallet inn til to nye 

faste møter. Jobber med sak om valg av master på MGLU. Har vert i 

utdanningsutvalg, leiarmøte og hatt tillitsvalgtforum. Ser på kontrakt mellom 

NTNU og praksisskular.   

SOSANT  Venter på oppdatering frå pedagogisk komité.  

IPL  Har vore på møte om internasjonalisering av instituttet, personalmøte, utvida 

leiargruppemøte. Flytting til brakkene 15. mars. Er med å planlegge 

masterdagen.  

LTV ILU  LTV Brage har blitt valgt inn i FUL. Har arbeida med promotering av dei 

tillitsvalte, med plakatar og kontaktinformasjon på internett.   

Styret Siri  Har vore på styremøte, ulike seminar og fakultetsforum.   

FTV Magnus  Sett på evaluering av seminar. Har vore i dei faste møtene, skal i møte med 

ansvarleg for KVASS i fakultetsadministrasjonen til veka.   

FTV Karoline  

  

Faste møter. Diskuterte referansegruppesystemet i FTV-forum, og oppmodar 

alle til å spreie engasjement og stolthet ovanfor tillitsverva.    

SU-sak 09/19  Studiebarometeret   

ITVane såg på resultata for sine program og samanlikna med tidlegare år. Vi tok ei 

runde rundt bordet institutt for institutt på det som vart bite merke i gjennom årets 

resultat. For mange av programma var det tilfelle av svært få respondentar, og 

resultata vil difor ikkje i alle tilfelle vere valide.   

  

ITVane vert oppmoda om å bruke resultata frå Studiebarometeret i møte med leiinga.  

  



  

  

 
POSTADRESSE:  TELEFONER:  GATEADRESSE:  
NTNU DRAGVOLL  Skranken: 73 59 67 41  Universitetssenteret på Dragvoll  
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SU-sak 10/19  

  

Kvalitetssikringssystemet  

Vi drøftar ulike problemstillingar knytt til, og moglege løysingar på, korleis vi kan 

arbeide for å heve engasjementet blant studentane i dei ulike ledda av 

kvalitetssikringssystemet – frå referansegrupper, til PTVar og vidare.   

SU-sak 11/19  

  

Orientering om prosjekt TRD3.0 - universitetskommunen  

Kort orientering om prosjektet og om konferansen som finn stad 20. mars.  

Studentrådets medlem vert oppmoda om å melde seg på å delta på denne.   

SU-sak 12/19  

  

Registreringsskjema for kontorvakt på Dragvoll  

Det har blitt utarbeidd ein oppdatert utgåve av registreringsskjemaet for kontorvakta på 

Dragvoll. Registreringsskjemaet vert vedteke ved akklamasjon.   

SU-sak 13/19  Eventuelt   

  

  

Det vil bli avholdt suppleringsval av FTV onsdag 13. mars. ITVane vert oppmoda om å 

tenke ut moglege kandidatar og promotere i forkant av allmøtet: Dele arrangement på 

Facebook.   

  Evaluering av møtet   

Bra møte. Kunne gjerne gått gjennom nokre av resultata av Studiebarometreet i ei 

visuell framstilling. Fint å ha møte på Tunga og sjå andre campus. Kunne med fordel 

ha lagt inn pause. Gode innspel til diskusjonane.   

  

  Innspilla vert tekne til etterretning.  

    

    

  

  

Møtet ble hevet kl 18.00  

  

  

  

  

   

Magnus Landheim       Karoline Abildsnes       møteleder (sign.)   referent (sign.)   
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