
   
 

 

REFERAT  
Studentrådet SU sitt møte 25.10.22 Kl. 17.15  

 
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 
ILU Sharmika Raventhiran 
ILU  Maria Vagle 
IPL  Elise Fossen Krohn 
ISS  Kaja Harvik Rygh 
IPS Josef Kayri 
LTV  Simen Grønland  
IPS  Dina Sofie Djenkova Vollen 
ISS  Sofia Li Aas Løvø 
IPL  Oda Nikoline Vågnes Halsa  
ILU Amanda Fagerland Farrag 
SOSANT Julie Hay  
ISS  Erik Johansen 
IPS  Dina Sofie Djenkova Vollen 
SOSANT Kristine Madsveen Lintorp 
 
 

 
 

Meldt fravær:  
ILU  Herman Nesse 
ISA Eline Sofie Fossem 
ISA Sandra Barra Halvorsen   
IGE Eivor Høgmo Karlsen 
ILU Alexander Pedersen 
IPL  Ingrid Nøhr 
IPS Telma Eid  
IGE Malin Bergset 

 
 
 

Ikke møtt:  
 
 

Observatører:  
Studenttinget   Emilie Faarup Storvik 
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Konstituering av møtet  
Innkallingen ble godkjent, møteleder og referent valgt.  
 

Ref-sak 15/22 Godkjenning av referat fra SU-møte  
 Godkjent.  
 
 
Ref-sak 16/22 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 

IPL Valg – stilt 1 ITV 
 Prøvd å ordne faglunsj 
 
Sosant Ikke valg, men allmøte.  
 Møte med institutt og ledere i SOSANT.  
  
LTV Allmøte – godt oppmøte. Fikk inn nye PTV på HF, ikke på SU. 
 
ILU Møte med praksisutvalg 
 Seminar 
 Møte med mangfold og inkluderingsutvalg 
 Utdanningsutvalg 
 Foredrag om infoskjermer 
 Allmøte 
 Styremøte med linjeforening 
 
ISS Møte med ledergruppe 
 Prøver å pilotere nytt emne – men budsjettutfordringer 
 Valg – fulltallig på PTV, 3 kandidater til ITV 
 NOKUT-tilsyn på BA i sosiologi 
 
Emilie (STi) Valg – mange kandidater, mange fra SU og HF 
 
Stian (FTV) Valg 
 Fulltallig med kandidater, bortsett ifra ISA 
 
Hanna (FTV) Valg og stand 

- Få fra SU som har meldt seg på vakter med stand. Oppfordres til å sette seg 
opp! 

 Protest i morgen kl. 16 for skolepenger til utveksling, møt opp! 
 Medarbeidersamtaler med ITV 
 
Kristian (FTV) Medarbeidersamtale med ITV 
  

Maiken  Laget ny oversikt over PTV våren 2023 – fyll inn!       

 
IPS  Midler fra KD – fordelt og brukt noe selv. Blant annet arrangert tre 
lunsjer/arrangement 
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 Allmøte – tok opp campusprosjekt (eget prosjekt, eget psykologisk senter). 
Underskriftskampanje om å utsette bygg av bygg for psykologi, da det ikke er plass til studenter eller 
ansatte. IPS har ønske om å bli igjen på Dragvoll. 
 Jobbet med PTV. To trakk seg pga. ulik informasjon fra Studentrådet og instituttet. 
De har ikke fått oppgaver på institutt. Nå fått tak i to nye.  
 
 
SU-sak 32/22 Referansegrupperapport 
 Kristian orienterer om saken.  
 
IPS (Josef) Det må finnes en standard, så emneansvarlig ikke selv kan tilpasse spørsmål. 
  
ISS (Erik) Vanskelig med standarder, uten å tilpasse til emnet, slik at det som man ønsker å 

innhente informasjon om, blir spurt om. Viktig med studentmedvirkning i 
utarbeidelse og bearbeidelse av undersøkelsen og resultatene. 

 
IPS (Josef) Ikke nødvendigvis en mal, men noen spørsmål som bør være med. Bør også være 

en del der man kan skrive kommentarer. 
 
ISS (erik) Vanskelig å innhente godt grunnlag å basere evaluering på, ved 

spørreundersøkelse, og vanskelig å engasjere studentene.  
 Erfaring med at emneansvarlig deler spørsmål på forhånd, der studenter får 

komme med innspill, og kan legge til eller fjerne spørsmål. 
 
ILU (Amanda) Tar utgangspunkt i en mal, men også studentinnspill. 
 
ISS (Kaja) Emnerapport har gått gjennom foreleser, og får jo da påvirke resultat/det som 

kommer med. 
 
Hanna (FTV) Emneansvarlig må gå gjennom for å se på personvern, se om det er lagt inn noe 

personsensitive opplysninger. 
 
ISS (Erik) Jobbet med Nokut-tilsyn og Kasper. Spørsmål hvordan tilbakemeldinger blir 

håndtert og gjort noe med. Er Kasper et godt system, eller finnes det andre 
løsninger? 

 
ILU (Sharmika) Når studenter si ifra og «klager», så forventer de at det gjøres noe med det. Hva er 

hvem sitt ansvar? Ofte hører studenter fra tidligere kull at noe har tatt opp tidligere, 
men fremdeles ikke er gjort noe med. 

 
IPS (Dina) Hvem skal man kontakte ved problemer med foreleser/måte å undervise på? 
 
Hanna (FTV) Si ifra portalen! 
 
ILU (Amanda) Studentombudet 
 Dersom foreleser ikke er emneansvarlig, kan man gå til emneansvarlig. 
 
IPL (Oda) Erfaring med å si ifra til foreleser om ting som ikke var bra, men at det ikke ble 

gjort noe. Ble da laget en varslingssak. 
 
Stian (FTV) Viktig å få med ting i referansegrupperapporter, men også viktig å ta dette opp. 

Kan også snakke med FTV om dette. 
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SU-sak 33/22 Oppdatering på valg 
 Stian forhører seg om at alle valg er satt opp riktig – at det ikke er noe feil.  
 Ønsker å høre om det har vært problemer med allmøter. 
 
IPS (Josef)  Fikk ikke pizza fra instituttet 
 
ISS (Erik) Det var undervisning av gjesteforeleser, som var planlagt for en god stund siden 
 
ISS (Sofia) Lagt til en periode der en del var på høstferie 
  
ISS (Kaja) Det var lite undervisning (høstferie) uka før allmøter på institutt, og derfor vanskelig 

å promotere i forelesninger osv. Litt uheldig. 
 
IPS (Dina) Sender ut til emneansvarlig at de skal promotere valg. 
 
IPS (Josef) To emner som hadde undervisning i allmøtetid. 
 
Kristian&Stian Det er vedtak på undervisningsfri i allmøtetid.  
 
ILU (Amanda) Ønske om valgrapport for egen oversikt. 
 
Stian FTV) Skal sende dette. 
  
 
SU-sak 34/22 Tiltak i lys av SHoT undersøkelsen 
 Stian ber om innspill på tiltak – instituttene har fått hjemmelekse med å komme på 

tiltak 
 
IPL Det finnes læringsassistenter, men vært en idé med egen sosialansvarlig på 

instituttet. Fokusere på første året på bachelor. Linjeforeninger tar av seg mye av 
det sosiale. Forsøke å unngå at det sosiale avtar etter fadderuka, og at studenter 
faller ut. Instituttet vil kunne nå flere enn linjeforeningene. Noen med spesielt 
ansvar for det sosiale, og som kan føre timer for det og få lønn. 

 
LTV Prest, helsesykepleier osv., presenteres i forelesninger i oppstart av seminar, og 

gjerne igjen underveis i semesteret. Det er mange som ikke vet om at disse 
tjenestene finnes. Jobbe med å synliggjøre de tilbudene som er etablert. Viktig at 
instituttene også jobber med denne synligheten, ikke bare studentene.  

 
ILU Videreføre det som fungerer. Ikke bare starte opp mye med gode intensjoner, som 

ikke følges opp/fullføres. 
 Eksempler på ting som fungerer: Trivselslederordningen. Gratis mat ved 

arrangementer. 
 Identitetsareal – mangel på et sted der studenter kan samle seg. 
 
ISS Bruke det som fungerer – og gjøre det enda bedre. 
 Det er utarbeidet en standard for hvordan instituttet skal bruke penger på 

arrangementer i linjeforeninger, i oppstart og underveis. Institutt er opptatt av at 
arrangement skal ha en «faglig profil». Gratis mat trekker folk. Linjeforeninger har 
ofte arrangement der alkohol står sentralt. Sett i sammenheng med SHoT der 
mange rapporterer problemer med alkohol og høyt forbruk, er det uheldig. Penger 
som gis fra instituttet til linjeforeninger skal ikke brukes på alkohol eller 
arrangement med alkohol. 
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Emilie Vært på befaring i høgskoleparken. Ser på å sette inn mer lys. Det er rapportert en 

del overgrep i denne parken, og mange føler seg utrygge med å gå gjennom 
denne når det er så mørkt.  

 
Dina  Erfaring med KD-midlene, og hva som kan bidra til at studentene trives bedre. 

Støtte til buldring, boksing osv. Skape et fast rom studenter en arena å møtes. 
Også arrangement av mer fagrettet arrangement. 

 
ISS (Erik) Bra tiltak at BlinK hadde filmkveld forrige uke. De har nå pyntet til Halloween, og 

skal ha julegate. Bør gi tilbakemelding til fakultet om at dette fungerer, og at de bør 
fortsette å bevilge midler. 

 
SOSANT (Kristine)Et mål på sosant bør være at studentene føler mer tilhørighet til studiet sitt. 

Burde være noe som bygger på fadderuka, eller noen arrangement senere i 
semesteret. En del faller av etter fadderuka. Vennespleis eller liknenede. 

 
IPS (Dina) Forslag om at faddergrupper kunne møttes igjen senere i semesteret.  
 
ILU (Maria) Det er ansatt trivelsledere i hver klasse for å arrangere sosiale møter. 
 
IPL (Oda) Færre studenter på campus, mange som velger å bli hjemme.  
 
IPS (Dina) Forslag om å ha en plakat/roll-up der det står noe om de ulike vervene i 

studentrådet, der rollene beskrives kort, som man kan vise til dersom man skal inn 
i en forelesning og promotere for eksempel.  

 
ILU (Amanda) In my experience – en mulighet for å dele erfaringer 
 
Emilie In my experience jobber mye med tiltak for tiden. Samarbeider tett med 

velferdstinget.  
 
LTV Bruke SoMe og skjermer osv. for å promotere de tjenester som finnes. 
 
IPL (Elise) Spørsmål om hva studentvertene gjør. Og forslag om at fakultetet kunne servert 

kaffe i en periode på morgenen i eksamensperioden, for å få folk på campus, 
 
FTVer Inntrykket er at de ikke har en så definert rolle, og at de sikkert er åpen for innspill 

til hva som er behovet.  
 
IPS (Dina) Det ble nevnt å lage piler på campus i retning studentrådsseminaret. 
 
FTVer Usikker på om dette vil godkjennes hos bygg. Men tar det opp videre, og forhører 

seg om dette kan la seg gjøres. 
 
IPL (Oda) De har sluttet med gratis havregrøt i kantina. Det var en motivasjonsfaktor for å 

komme seg på campus. Kunne dette blitt gjeninnført?  
 
ILU (Amanda) En psykt vanlig uke er noe studentrådet kan henge seg på. Det er en 

studentorganisasjon, frivillig initiativ fra studenter i Trondheim, som arrangerer en 
årlig festival. Til våren er det tema «Hverdagslykke». 

 
Kristian (FTV) Undersøker om noen fra en psykt vanlig uke kan komme inn i et studentrådsmøte 

og orientere om hva de driver med.  



Studentrådet SU   
Referat fra SU-møte 25.10.22  

Side 6 av 6 

 

 
 

POSTADRESSE: TELEFONER: GATEADRESSE: 
NTNU DRAGVOLL Skranken: 73 59 67 41Universitetssenteret på Dragvoll 
7496 TRONDHEIM Konsulent: 73 59 67 42Trondheim 

 
SU-sak 35/22 Eventuelt 
  
 Ønske om innsyn i økonomi/budsjett.  
 
FTV og Maiken Kan prøve å komme med en oversikt et par ganger i semesteret.  
 Informerer om at det har vært høyt forbrukt på første halvdel av semesteret, og at 

vi derfor nå har måttet kuttet en del utgifter.  
 
 Ønske om plakater også nede på Kalvskinnet og info på skjermer 
  
   
 
Møtekrittikk tas til etterretning 
   
 

Kristian Nygård Svartås  Maiken Kildal Berntsen      

møteleder (sign.)  referent (sign.)  
 
 


