REFERAT
Studentrådet SU sitt møte 03.09.19 kl 16.30 på Dragvoll
Møteleiar:
Referent:

Magnus Landheim
Brage Lauten

Studentrådet SUs medlemmer:
FTV A
Katarina Randby
FTV C
Brage Lauten
FTV D
Magnus Landheim
IGE
Marte Westad
IGE
Kristoffer Stålby
SOSANT
Fredrik Billington
ISS
Edvard Rindsem
PSYK
Sol-Andrea Ness
ILU
Camilla Sagelv Øyen
ILU
Solveig Tellevik
ILU
Emma Solberg
ILU
Ingvild Brattetaule
Meldt fravær:
IPL
IPL
IPL
FTV B
SOSANT
ISA
ISA
PSYK
PSYK

Cajsa Sofie W. Moberg
Mahsa Rashidnejad
Ola Leraand Stornes
Fredrik Stensen Lier
Maria Victoria Silva
Fabliha Zaman
Patrycja Agnieszka Sudol
Ida Maria Brennhaugen
Ailin Timannsvik

Ikke møtt:
ISA
ISS

Elfur Thorhildar Helgadottir
Roar Høiby Brakstad

Observatør:
Styret

Per Kristian R. Berget

Konstituering av møtet
Innkalling ble godkjent, møteleder og referent valgt.
Sakslista ble godkjent.
Ref-sak 16/19

Godkjenning av referat 07.05. og 27.08.19
Referat 07.05 og 27.08.19 ble godkjent.
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ILU
SOSANT
ISS
GEO
PSY
STI
FTV D
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POSTADRESSE:
NTNU DRAGVOLL
7496 TRONDHEIM

Saker fra studenttillitsvalgte, orientering fra FTVene
Valgt to nye ITVer for å fylle opp teamet. Vært på møte med
universitetsskoleprosjektet. Valgt nye PTVer for master i matematikk.
Gleder seg til PTV-opplæring og til seminaret for å sette seg skikkelig inn i ting.
Leter etter PTVer uten hell så langt.
Begynt å rydde opp i rotet som de har hatt med PTVer, regner med å få ordnet
snart.
Møte angående referansegruppekurs. Gitt litt arbeid til PTVene og jobbet med
tale til seminaret.
Brenner hos Sti, så PK er her fremdeles. Minner om studenttingsmøtet 05.09. og
promoterer valget der. Arbeider med å få ansatt ny rektor
jobber med seminarhelgen.
arbeidslivskonferansen, seminarforberedelser.
seminarforberedelser, UU.
Opplæringsdag for PTVene
Siden vi er så få blir det foreslått å ta planlegging av PTV-opplæring i plenum, i
stedet for workshops. Dette ble godkjent av forsamlingen. FTV D orienterer først
om saken og hva som er formålet med opplæringen av PTVene.
ILU vil at referansegruppestudenter skal trekkes frem og hvor PTVene finne
ref.rapporter slik at de kan sette seg inn i dette og bruke dette for å fremme
studentenes meninger i programrådene. Vil også ha en introduksjon om
studentdemokratiet generelt, slik at PTVene får et innblikk i hvor de er i systemet.
Ønsker en bolk som omhandler hvordan PTVene skal nå ut til studentene slik at
studentene vet hvem som er PTVer. Dette er noe som bør settes som krav til de
ITV-spesifikke bolkene, slik at alle ITV snakker om dette med sine PTVer.
GEO vil at PTVene sitt arbeidsområde skal klargjøres og formidles videre til dem,
slik at de er helt klare arbeidsoppgaver.
STI vil at PTVenes rolle i programrådet skal avklares. Slik at de i større grad kan
bevisstgjøres hvordan de skal ta denne rollen. Igjen dette med å skape koblingen
mellom PTV, ITV, FTV og STI.
FTV orienterer forsamlingen om forholdet mellom ref.studenter og PTV, og om
forholdet mellom PTV og ITV.
ISS mener at det bør oppfordres til å ha mer kommunikasjon mellom PTV og ITV.
For eksempel på ISL hvor de har jevnlige møter for å holde kommunikasjonen
oppe.
IPS hadde i fjor en evaluering av studieprogrammene hvor PTVene var involvert.
Dette var noe som fungerte godt og de bruker dem for å ha assistanse i
pedagogisk komite. Forslaget ble godt tatt imot og bør følges opp til PTVoppstart. Kan være med på å skape en større tilknytting til studentdemokratiet og
tilhørighet.
ILU mange studieprogramleder som ikke har informasjon om hva en PTV er og
hvordan ting skal gjøres. Mye pga. gamle HIST. Etterspør å få hjelp fra Instituttet
for å få informert om dette ovenfra for å få en kulturendring hos ILU. FTV
anbefaler å bruke Mari Nygaard (instituttleder) for å ta dette opp på f.eks.
personalmøter.
ISS etterspør en formalisert plan for hvordan ITVer og PTVer skal forholde seg til
møter og lignende. Slik at ITVene vet litt mer hvordan de skal håndtere møter
med PTVene. Kan bidra til å skape en kultur for at ITV skal møte PTV.
ILU foreslår å lage filmer om PTV-roller på lik linje med ref.stud. videoene fra HF.
Dette vil være til stor hjelp for de som ikke er tilgjengelige, går seminarbaserte
utdanninger eller lignende.

TELEFONER:
Skranken: 73 59 67 41
Konsulent: 73 59 67 42

GATEADRESSE:
Universitetssenteret på Dragvoll
Trondheim

Studentrådet SU
Referat fra SU-møte 03.09.19
Side 3 av 3
SU-sak 36/19
FTVene

Eventuelt
orienterte kort om tillitsvalgtkonferansen og oppstartsseminaret pga. litt spørsmål
angående dette.

Camilla

finnes det retningslinjer for hvor mange studenter som kan være i et rom
samtidig. Viser til fulle forelesningsrom på Kalvskinnet og Dragvoll. Vi viste til
brannforskriftene og at det er lover på hvor mange som kan oppholde seg i et
rom. Brage orienterte om møtet som han og Håkon skal ha med Annbjørg i STI
angående nettopp denne problemstillingen. Oppfordret også alle til å få
studentene til å melde avvik i avvikssystemet dersom de var i forelesninger hvor
rommene er for små.
Evaluering av møtet
Dårlig oppmøte, håper på bedre oppmøte etter oppstartsseminaret.
Ellers et godt møte, med gode diskusjoner rundt PTV-oppstarten. Informativt og
gode diskusjoner til tros for at vi bare var 13 tilstede.
Gleder oss til PTV-opplæringen og nesten mer til oppstartsseminaret.

Magnus Landheim

Brage Lauten

møteleder (sign.)

referent (sign.)
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