Møtereferat
Til:

Medlemmer av Studentrådet NV

Fra:

Studentrådet NV

Gjelder:

Studentrådsmøte

Møtetid:

10.15 – 12.00
11.02.2018

Dato:

Møtested:

Referent:

Sletvik feltstasjon
Sofie Aasheim FTV

Saksliste
Velkommen ved FTV Karl Kristian.


Godkjenning av referat og innkalling
o Godkjent



Runde rundt bordet
o Inger Anna: Ikke skjedd så mye siden sist
o Ragnhild K: Kontortid og en referansegruppesak som løste seg
o Kenneth: Møte med instituttleder og en annen ang ny lesesal som vi nå har
fått
o Martin: Tredjeklassinger har lyst på en lesesalplass de ikke får
o Kari: Erfaringsoverføring, kontortid, innkalt til programrådsmøte
o Sine: Erfaringsoverføring, hatt studieteknikkurs for 1. klasse, kalt inn
klassekontaktene til møte
o Thea og Eirik: Jobbet med lesesalplasser, inn/ut-fest, UK møte i morgen
o Kristin: Etterspørsel etter oppstart i programrådet, vil ta opp frafall på biotek skal ha møte om dette til uka. To emner som overlapper mye (biologi), tatt
opp med foreleser. Krøll med tilgang på en lesesal - fikset
o Marie: Ikke noe siden sist
o Caroline: Bachelorstudenter misfornøyd med trekking av oppgaver (bachelor),
skal fikse en ny måte å gjøre det på
o Simen: Ikke så mye. Vært på seminar
o Steffen: Samme som Sine. Prøver å få tak i et kontor der vi kan ha kontortid
o Idun: Mast på programrådet om møte snart. Møte med fagteam arbeidsgruppe som skal se på fagplanen. Styr med lesesalplasser
o Ragnhild G: Snakket om trakassering

o
o
o
o
o

o
o

Siv-Marie: Skal på programrådsmøte
Andreas: Ledermøte. To arealmøter. Inside information
Philipp: Møte med instituttleder, diskutert lesesalplasser. Skal få flere
lesesaler
Tobias: Har vært på møte med brukerforum for Blackboard. Fått dokumenter
ang samlokalisering (ny info), tar opp på eventuelt
Emilie: Prodekan for utdanning har sett på frafall og gjennomstrømning - det
er som man kan forvente jevnt over (frafall). Gjennomstrømning er et større
problem, særlig bachelor i kjemi og i fysikk, mange som henger etter mer enn
et år. Vært på STiminar, var veldig gøy. Litt ledergruppemøter og litt div
Sofie: Fremtidens studentdemokrati-møte. Skrevet #metoo-artikkel, sendes
ut til linjeforeningsavis
Karl Kristian: Marte fra LUR sin sak - prodekan er på saken.

Diskusjonssaker:


Sak 01/18: Kontortid

Emilie orienterer. Tar en runde der alle svarer på spørsmålene under.
 Philipp: Ingen folk på kontoret hele uka, ingen som kom med noen saker. Kommer
plakat snart. Ingen har kommet til meg i kontortiden noensinne, men har fått
spørsmål på e-post.
 Steffen: Skal mest sannsynlig sitte på studentparlamentet i Ålesund
 Idun: Har hatt kontortid to ganger, men ingen som kommer innom for å snakke. Når
det dukker opp folk, spør jeg heller dem om ting.
 Ragnhild G: Publisert innlegg på facebookgruppen vår.
 Siv-Marie: Ingen som har kommet til kontoret selv, men jeg får masse meldinger på
facebook. Det meste skjer på facebook.
 Andreas: Mye samme, jeg bruker også facebook. Det er sjeldent eller aldri at noen
kommer til meg, men jeg snakker med folk ellers
 Eirik: Har på meg SR-genser, informerer om kontortid, snakker litt med folk men
ingen saker dukker opp
 Kristin: Jeg har informert alle klassetrinnene om hvor jeg sitter og når. Har fått en
henvendelse på fb
 Marie: Heller ikke hatt noen henvendelser
 Caroline: Facebook har fungert best
 Simen: Jeg har ikke fått noen saker under kontortid, det er enten på mail eller på
facebook. De som kommer innom gjør det bare for å prate
 Martin: Aldri noen som har kommet til meg med noen saker. Prøver å fiske etter ting,
mange som vil prate
 Kari: Sendt ut mail, men få internasjonale studenter kommer innom der jeg sitter
(annet miljø)
 Sine: Lagt ut beskjed på FB, sagt fra til klassekontaktene om kontortid, men jeg har
ikke noe kontor. I kontortiden er jeg tilgjengelig et sted på skolen.
 Thea: Ikke hatt kontortid enda pga intensive fag, men tidligere som ITV har jeg aldri
opplevd at noen har kommet innom for å ta opp en sak. Plukker opp ting i gangene
og hører rundt. Lite henvendelser generelt
 Inger-Anna: Var en del folk på kontoret, så fikk diskutert litt. Ble nevnt av en
andreklassing at få vet hva en ITV er. Pleier å legge ut innlegg om at vi har kontortid
på FB. Får ingenting på e-post, fb eller andre kanaler, kun i kontortider i samtale at
det kommer opp ting. Men man må aktivt spørre. Bra å ha kontortid på
linjeforeningskontor siden det er et samlingspunkt. Må gjøre noe med at folk ikke helt
vet hva vi driver med
 Ragnhild K: Tar alltid med kaffe på kontortid, fungerer veldig bra. Facebook og mail
er opplysningskanaler, folk flest får det med seg. Har 3 tilfeller denne uka der folk har



kommet for å ta opp saker. Noen sender mail, lesesalen er også en arena der folk
kommer og sier fra om ting. Linjeforeningskontor fungerer veldig bra.
Kenneth: Ingen som kommer til meg, prøver å sende ut info om kontortid. Enig at det
er fint å ha kontortid på linjeforeningskontoret, det er mye folk der.

Vi vurderer å ha tema hver uke for kontortid (samme som IE), og å bytte mellom
linjeforeningskontor og SR-kontor.
Ragnhild K: Tror det er en dårlig idé, da det er en høyere terskel for å forlate realfagbygget.
Heller bedre at FTVene blir med på linjeforeningskontor
Siv-Marie: Litt skummelt å gå inn et sted aktivt for å snakke med noen.
Sine: Tema virker veldig interessant, tror det kan tiltrekke seg flere til å komme og prate.
Eirik: Man møter mye flere folk på linjeforeningskontoret, men utvalget av folk der er kanskje
litt snaut. De som pleier å henge der er ofte folk som er veldig aktive i linjeforeningen osv.
Simen: Tror også det er enklere å komme i kontortiden hvis du ikke har noe personlig forhold
til ITVene, sende en mail eller lignende. Vi bør kanskje være mer oppsøkende.
Ragnhild K: Bør informere om at det er greit å komme bort til oss på lesesal osv, kanskje
flere der.
Thea: Synes det høres ut som en god idé å ha møter med klassetillitsvalgte, tror det er mye
mer effektivt.
Kari: Kommer an på størrelsen på linjene hvor skummelt folk synes det er å komme innom.
Martin: Tror tema kan brukes som “lokkemat”, flere kommer til å komme innom.
Det blir lagt frem forslag om å sitte på identitetsarealer for dem som har det, men er stort sett
bare fysikkstudentene som har det (B3 og C3). Skal uansett vurderes å bytte på.
Emilie foreslår at FTVene kan komme ut til linjeforeningskontorene innimellom og jobbe
sammen med ITVene. Andreas er enig og flere nikker.

Orienteringssaker:


Studiebarometeret

Karl Kristian oritenterer. Ønsker at alle skal gå inn og se på resultatene fra sine
studieprogrammer.
Emilie: Det ble tatt opp på ledergruppemøte at det var veldig stort sprik i antall timer folk
bruker på studiet. Skal være 37,5 time i uka.


SHOT-undersøkelsen

Karl Kristian orienterer. Svar på den.
Steffen: Har fått tilbakemeldinger fra medstudenter at de ikke gidder mer når de er halvveis i
undersøkelsen, den tar for lang tid.
Siv-Marie: Har fått tilbakemelding på at det er litt personlige spørsmål og dermed skummelt
at man skriver inn personnummer på starten.
 Karl Kristian: Det er kanskje ikke godt nok informert om, men personnummeret blir
ikke brukt til noe. Personnummeret lagres på en annen server(?)
Thea: Vanskelig undersøkelse, siden hvordan man svarer avhenger veldig av hvordan man
har det den dagen.
Sofie skal sende banner i Slack slik at folk kan bruke det som forsidebilde.



Medarbeidersamtaler

Tobias orienterer. Det blir medarbeidersamtaler på Ninas kontor fremover med Nina og
Tobias.
Ålesund: Steffen er i Trondheim hver 3. uke torsdag og fredag. Kan evt få noen andre i
Ålesund til å ta medarbeidersamtalene.
Eventuelt
Thea: Skal arrangere inn/ut-fest, ønsker at alle skal svare på doodlen. Ble enige om å ha
fest 21. april
Martin: Avslutning for ferdigutdannede. Mange ønsker en skikkelig utmatrikulering, vil ha
med foreldre og ha en slags galla. (Dette gjelder siv.ing.)
Tobias: Samlokalisering. Matteknologi skal mest sannsynlig få en del av realfagsbiblioteket.
Mange synes det er for lite lesesalplasser fra før og ønsker ikke at flere lesesalplasser skal
bli borte.
Utsetter opplæring i Slack til senere, blir for knapt med tid.
Møtekritikk
Emilie: Synes det er veldig fint at så mange deltar.
Ragnhild K: Likte ikke dette lokalet.
Inger-Anna: Burde ha hatt et punkt om hvordan vi synes seminaret har vært.
Bakgrunn for sak 01/18
Vi ønsker at ITVene gjør en vurdering av kontortiden sin. Vi kommer til å ta en runde for å
høre hva hver enkelt ITV gjør på kontortiden sin, og hvor nyttig kontortiden er for deres
arbeid. Bakgrunnen for dette er at FTVene ønsker å se på muligheten for å videreutvikle
kontortid-konseptet. Vi vil at dere tenker igjennom følgende spørsmål:

1. Hva gjorde dere i kontortiden denne uken?
2. Hvordan opplyser dere studentene deres om at dere har
kontortid?
3. Hvor ofte kommer det studenter for å ta opp saker med dere i
kontortiden?
4. Får dere flest henvendelser via epost/utenom kontortid eller i
kontortiden?
5. Hva fungerer bra? Hva fungerer dårlig?

