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

MØTEINNKALLING  
til Studentrådet SUs møte 

Dato Tirsdag 25.10.22 
Tid Kl. 17.15 
Sted D156 

Studentrådet SUs saker: 

Konstituering av møtet 

Ref-sak 15/22 Godkjenning av referat 11.10.22 *  
Ref-sak 16/22 Saker fra studenttillitsvalgte, orientering fra FTVene 

SU-sak 32/22 Referansegrupperapport (15 minutter)* 
SU-sak 33/22 Oppdatering på valg (15 minutter)* 
SU-sak 34/22 Tiltak i lys av SHoT undersøkelsen (50 minutter)* 
SU-sak 35/22 Eventuelt 

Større eventuelt-saker bør sendes inn på forhånd, gjør runden rundt bordet kort.

Evaluering av møtet 

Studentrådet SU 

Kristian Nygård Svartås Maiken Kildal Berntsen 
Leder førstekonsulent 



 
 
 
 
 

 
 
POSTADRESSE: TELEFONER: GATEADRESSE: 
7055  DRAGVOLL Leder/nestleder: 73 59 01 82 Universitetssenteret på Dragvoll 
 Sekretær: 73 59 67 42 Trondheim 

KAFFE/KAKE-TIL-MØTENE-LISTE – Høsten 2022 
 
FTV  27.09  
ISA   11.10 
IPL   25.10 
IPS   
ISS  
SOSANT   
ILU  
IGE   
ISA  
  
De som ikke får tildelt ansvar nå i høst, må regne med å få dette til våren.  
Ansvar kan byttes internt, men gi gjerne FTVene/Maiken beskjed om det.  
 
 
 



 
 

SU-sak 32/22 
 
Saksbehandler: Stian Andersen  
 
Referansegrupperapport (diskusjonssak) 15 minutter  
 
 
 
 
Det har kommet flere tilbakemeldinger på misnøye rundt studentevaluering av emner. Det 
er et krav om at emneansvarlig skal samle inn tilbakemeldinger om emne fra studenter, men 
hvordan dette gjøres er mer fritt. Den vanlige praksisen er å ha en referansegruppe som 
skriver en referanserapport, og sender dette inn, men dette er ikke et krav. 
Tilbakemeldinger som har dukket opp er blant annet at emneansvarlig sender ut 
spørreskjema med ledende spørsmål, eller plenumstilbakemeldinger som kan gjøre det 
ubehagelig å gi kritikk.  
 
Det har vært nevnt for fakultetet at det kan være fornuftig å innføre en felles praksis internt 
på SU. Dette kan være ved å for eksempel bruke et felles standardisert spørreskjema, plikt 
om referansegruppestudenter eller annet. 
 
Vi ønsker derfor å høre hvilke erfaringer dere har hatt med studentevaluering i emner, og 
om det er noen tilbakemeldinger vi kan ta videre til fakultetet. Er det nødvendig å endre 
dagens praksis? Hvordan kan vi gjøre dette? Hvorfor?  
 



 
 

SU-sak 33/22 
 
Saksbehandler: Stian Andersen 
 
Oppdatering på valg (Orienteringssak) 15 minutter 
 
 
Valguken har startet! 
Det blir først en statusoppdatering på valget. 
 
Vi har satt av 15 minutter til saken slik at det vil være mulighet for å stille spørsmål eller gi 
tilbakemeldinger dere har om valgperioden.  
 
 



 
 

SU-sak 34/22 
 
Saksbehandler: Stian Andersen 
 
 
 
Tiltak i lys av SHoT undersøkelsen (Diskusjonssak) 50 
minutter  
 
 
 
På forrige studentrådsmøte hadde vi en workshop om tallene fra SHoT. Det kom inn mange 
ideer, og ting det kunne være lurt å se nærmere på.  
 
Denne gangen ønsker vi at hvert institutt tar med seg minst et forslag til et konkret tiltak 
hver med utgangspunkt i diskusjonene vi hadde under forrige møte som dere kan gi en kort 
presentasjon om (hva det innebærer, hvordan det kan gjennomføres, osv.). Deretter skal vi 
diskutere disse forslagene i plenum.  
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