
   
 

 

REFERAT  
Studentrådet SU sitt møte 11.10.22 Kl. 17.15 på Campus 
Tunga, rom BU202 

 
Møteleder:  Kristian Nygård Svartås   
Referent:  Maiken Kildal Berntsen  
 
Studentrådet SUs medlemmer: 

FTV  Kristian Nygård Svartås  
FTV  Stian Andersen  
FTV  Usman Hussein 
FTV  Hanna Drag Lysø 
IGE Malin Bergset 
IGE Eivor Høgmo Karlsen 
ILU Sharmika Raventhiran 
ILU  Maria Vagle 
ILU  Herman Nesse 
IPL  Elise Fossen Krohn 
IPL  Ingrid Nøhr 
ISA Eline Sofie Fossem 
ISA Sandra Barra Halvorsen   
ISS  Kaja Harvik Rygh 
IPS Josef Kayri 
LTV  Simen Grønland  
IPS  Dina Sofie Djenkova Vollen 
ISS  Sofia Li Aas Løvø 
ILU Alexander Pedersen 
IPS Telma Eid (må gå 18:15) 

 
 
Meldt fravær:  

ILU Amanda Fagerland Farrag 
SOSANT Julie Hay  
ISS  Erik Johansen 
IPS  Dina Sofie Djenkova Vollen 
SOSANT Kristine Madsveen Lintorp 
 

 
 
Ikke møtt:  
IPL  Oda Nikoline Vågnes Halsa  
 
 
Observatører:  
Studenttinget   Emilie Faarup Storvik 
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Konstituering av møtet  
 Innkallingen ble godkjent, møteleder og referent valgt.  

 
Ref-sak 13/22 Godkjenning av referat fra SU-møte  
 Godkjent.  
 
 
Ref-sak 14/22 Saker fra studenttillitsvalgte, orientering fra FTVene  
 Kort informasjon om hva som skjer på instituttene.  
 Kort orientering fra FTVene om hva de har jobbet med siden sist 
   
 
Rundet rundt bordet 
 
Emilie (STi) Valg 
 
 
ISA Valg 
 Møte med PTV 
 Møte med Helgasetr gruppa 
 Gjennomført første gjesteforelesning (flere planlagt) 
 Studieveiledere har holdt egne allmøter, og valgt PTVer. Jobber nå med å ordne 
opp i dette 
 
IPS Slitt med å få arbeidsavtaler til PTVer 
 Promotere allmøter  
 
ISS Møte med PTVer 
 Forberedelser allmøte, og rekruttering av nye PTVer 
 Jobber med å få referansegruppene til å få attest 
 Deler allmøte gjennom linjeforeninger 
 
IGE Møte med PTV 
 Promotere allmøte 
 
ILU 100 års jubileum 
 Møter hver måned med ledelse  
 Promotere allmøte 
 Internseminar 
 Alexander ny ITV – hatt ITV-møte 
 Ledermøte 
 
LTV Promotere allmøte 
 Oppfølging av PTV 
 
IPL Arrangert faglunsj for instituttet 
 Promotert allmøte på faglunsj 
 Leter fremdeles etter PTV 
 Slitt litt med å få arbeidsavtaler til PTV, men virker å falle på plass nå 
 
Hanna (FTV) AU 
 Allmøte i går 
 Fakultetsstyremøte 
 Ordnet en liste over hvilke møter FTV sitter i (ligger på Teams) 
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 Trenger representanter til «utvalg» for skikkethetsvurdering og vurderingskomité 
for referansevurderingsrapporter  

- Josef stiller i vurderingskomité for referansevurderingsrapporter  
 
Stian (FTV) Husk å sjekke hvor mange nye ITVer som skal velges inn ved hvert institutt 

- Hanna leser opp hvor mange som skal velges inn 
 
Usman (FTV) HumSam: ønsker gjerne innspill fra Studentrådet om hvordan det nye bygget kan 
tilrettelegges studenter. 
 
Kristian (FTV) Losam-møte: orientering om campus, hva ble tatt opp på fakultetsstyremøte, 
endringer i innkjøpere. SU har en del ubrukte midler.  
 
 
SU-sak 28/22 WorkSHoT v/ Magnus – BlinK 
 Inndeling i mindre grupper og diskusjon rundt hvilke tiltak som kan innsettes som 

svar på SHoT-undersøkelsen. Tiltakene presenteres i plenum. 
 
SU-sak 29/22 Spørsmål fra fakultetet 
 Stian gir en kort orientering – to spørsmål fra dekan. 
  
 Automatisk opptak av undervisning  
 Innspill: 

- Vil føre til mindre oppmøte i forelesning – ikke nødvendigvis et godt tiltak mtp. 
psykisk helse 

- Gir studenter mulighet til å få med seg undervisning dersom de har 
forelesninger som krasjer for eksempel, eller har en deltidsjobb som krasjer. I 
tillegg dersom man er syk og ikke har anledning til å møte opp. 

- Se på hvorfor det er ønske om det – behovet bak ønsket 
- Forskjell på undervisning – mer fornuftig med opptak på mindre interaktive 

undervisningstimer 
- Et alternativ at det ikke legges ut for alle, men at studenten må forespørre 

opptaket – som gir litt høyere terskel 
- Dersom det skal gjøre opptak, må det være utstyr og kompetanse på plass 
- For at det skal være rettferdig, må det være noen retningslinjer for hvilke 

forelesninger som skal tas opp og ikke – slik at det ikke blir opp til foreleser 
- Også en løsning at man ser på opptak på forhånd, og at man møtes fysisk for 

diskusjon 
 
 Automatisk begrunnelse av sensur 
 Innspill: 

- For å kunne vite hva man har gjort bra, og hva som kan gjøres bedre, må det 
en begrunnelse til 

- Ofte når man får begrunnelse, så står det bare at man har innfridd kravene til 
en karakter X 

- (Emilie, STi): sensorer får ikke mer betalt for å skrive en begrunnelse, og det 
resulterer gjerne i at de blir korte.  

- Dersom kandidaten ber om begrunnelse, må sensor uansett gå tilbake for å se 
på oppgaven for å kunne gi en begrunnelse, og at de da uansett på ha et 
notat/begrunnelse fra før 

- Poenget med studier er å lære, og at en begrunnelse vil være en del av det å 
lære 
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SU-sak 30/22 Orientering og omvisning på Tunga 
 ITVer ved Tunga viser frem studentrådskontoret til ISA og tar en runde rundt på 

campus.  
  
SU-sak 31/22 Eventuelt 
 Ingen saker blir tatt opp under eventuelt.  
   
 
 Møtekrittikk tas til etterretning 
 
   
 

Kristian Nygård Svartås  Maiken Kildal Berntsen      

møteleder (sign.)  referent (sign.)  
 
 


