
 

  
  Møtereferat   
  

Til:    Medlemmer av Studentrådet NV 
 

Fra:    Studentrådet NV  
 

Gjelder:    Studentrådsmøte   
 

Møtetid:    10.15 – 12.30  Møtested:   Valberg Slektsgård, Frosta  

Dato:   08.09.2019                                Referent:       Annbjørg Pasteur Stø 

 
Til stede: Emma, Karl Kristian, Simon, Ragnhild, Bettina, Ninni, Rebekka, Ingvild, Henrik, 
Hedda, Gabriel, Kristin, Silje, Maren, Anders, Alexandra, Rebekka, Lise, Bendik, Joachim, 
Eva, Steffen, Jonatan. 

Frafall: Vegard 

Observatør: Annbjørg Pasteur Stø 

 
Godkjenning av innkalling og referat (referat finnes på nv.studentrad.no/referater-fra-
studentradsmoter/ ) – Godkjent 

 
Runde rundt bordet  

Henrik og Ingvild IBI: Vi har hatt kontorvakter og skrevet under kontrakter, og Ingvild har vist 
meg hvordan vi skriver og sender ut det ukentlige infobrevet til studenter på instituttet. 

Hedda Matteknologi: Siden sist har jeg purret på instituttledelsen om identitetsareal for 
Matteknologi. Jeg har også synliggjort meg selv som ITV for førsteklassingene, og delt 
kontortiden på linjeforeningen vår sin Facebook side. 

Rebekka og Bettina IBF: Siden sist har vi på IBF hatt kontortid, vi har skrevet om oss selv på 
linjeforeningens Facebook side, og vi har laget kontortider for resten av semesteret. 

Gabriel IBT: Jeg har fortalt de andre på studiet at jeg er ITV og hva en ITV gjør. 

Lise IFY: Siden sist har jeg og Vegard sendt mail til instituttet om kontrakt, men har enda 
ikke fått tilsendt en. Ellers har jeg hatt kontortid. 

Ninni LUR: Vi har hatt valg av ny KTV for første klasse, og jeg har hatt en liten samtale med 
henne. Vi LTV-ene på NTNU har opprettet en instagramkonto som heter @ltvntnu for å 
gjøre oss mer synlige. Jeg har også presentert meg selv og hvem vi er for de nye 
førsteklassingene i Spanskrøret sammen med LTV på IE og FUL-representanten. Jeg har 



også videreført et par tilbakemeldinger jeg fikk fra nye studenter om fadderukene til 
Spanskrøret-styret og fadderkomiteen. 

Alexandra IKJ: Siden sist har jeg hatt kontortid, og snakket med styret i linjeforeningen, 
Høiskolens Chemikerforening (HC) om at kontortidene til alle ITVer for MTKJ sendes ut i den 
ukentlige mailen til alle medlemmer. Kontortiden ligger også i kalenderen på nettsiden til HC, 
tilgjengelig for alle medlemmer. ITVene har også avtalt å holde innlegg på medlemsmøtet til 
HC, og vi blæster på facebook når vi sitter på kontoret for å sørge for mer synlighet. Jeg har 
også vært på ledermøte på instituttet. 

Jonatan IKJ: Har blitt kjent med nykullet med kjemikere! 

Maren og Silje IBA: Siden sist har vi vært inn i første klasse for å velge KTV. 

Rebekka IMA: Siden sist har jeg vært på programrådsmøte samt arrangert pizzakveld med 
MTKJ-studentene som velger materialteknologi og kommer til IMA. 

Anders IKP: Siden sist har jeg hatt ledermøte med instituttet og kontortid. Ingenting annet. 

Emma FTV: LMU formøte med gjennomgang av rapporten for studentvelferd og frivillighet i 
nye campus. To SR-siv.ing møter med oppdatering på opptakstall, frafall, pilot for praksis og 
prosjektene beregningsorientering og studiemotivasjon. Kontormøter, forberedelser til 
seminar og kurs. Planlegging av semester og gjennomgang av regnskap. 

Kristin IMA: Besøkt 1. klasse kjemi og material ved Kalvskinnet. Snakket om det å være 
tillitsvalgt før de valgte KTV-er. Inviterte KTV-ene med på tillitsvalgtkonferansen. Ordnet 
kontortid på Akrinn. Fått bekreftet hvem som er PTVer ved ingeniørstudiene ved NV-
fakultetet. 

Eva IBT: Siden sist har jeg skrevet under på kontrakt og hatt en kontortid uten henvendelser. 

Ragnhild FTV: Siden sist har jeg vært i flere møter med arbeidsgruppa angående 
langsgående vurdering. Vært på kurs i arbeidsmiljø og kommunikasjon med SiT, formøte til 
LMU, egenevaluering av ledergruppa, fakultetsstyremøte og ledergruppemøter. 

Ingvild IBI: Siden sist har jeg holdt kontortid, vært med på planlegging av prøveforelesninger, 
startet opp Snail Mail (nyhetsbrev for studenter ved IBI) for semester og fikset kontrakt med 
instituttet. 

Karl Kristian FTV: Siden sist har jeg deltatt på faste ukentlige ledergruppemøter hvor vi har 
ferdigstilt NVs marine strategi, gitt tilbakemeldinger på The Big Challenge, tatt opp 
problematikk med Inspera som har gjort at man ikke får svar fra studieveiledere, med mer. 
Jeg har også deltatt på egenevaluering av ledergruppa, vært på fakultetstyremøte, hatt faste 
kontormøter med de andre FTVene, hatt kontortider, og planlagt seminar. 

Bendik IMA: Jeg har fått etablert kontortid. Jeg har kontaktet IMA for å ordne kontrakt, men 
det er ikke i boks enda. 

Joachim IKP: Jeg har hatt kontortid og vært på møte med instituttledelsen, samt at jeg har 
fikset kontrakt. 

Simon FTV: Eg har vore med på å arrangert seminar for dykk, ellers har det ikkje vore nokon 
møter eller viktig informasjon sidan forrige SR-NV. 

 
Orienteringssaker: 

Medarbeidersamtaler - Emma orienterer.  

Hvert semester gjennomfører FTVene medarbeidersamtaler med PTV, LTV og alle ITVer 
som sitter i studentrådet NV. Formålet med dette er å sikre at alle trives og er orientert om 



hva som forventes av medlemmer i SR-NV. Medarbeidersamtalene vil bli holdt i uke 38 og 
registrering blir sendt ut etter møtet. 

Valg og allmøte – Emma orienterer. 

Dato for valg og allmøte er satt. Allmøtet blir mandag 4. november 16.15-18.00. Her 
forventes det at alle stiller. Valget blir 4. til 10. november. Både uken før og under valget 
kommer vi til å et ekstra fokus på synlighet, så alle må forberede seg på å stå på stand i 
denne perioden. Husk at man allerede nå kan begynne å verve kandidater. 

 
Ukas tillitsvalgt – Emma orienterer. 

Publiserer bilder av de ulike tillitsvalgte på Facebook-siden. Vil komme i gang med dette så 
fort som mulig. Med skjema som blir sendt ut om medarbeidersamtaler så sendes det også 
ut hva man skal ha med i en slik post-  

 
Diskusjonssaker:  

Sosialt – Emma innleder 

Det er en sosial komitè. Er det flere som vil være med, og hva vil man at studentrådet skal 
finne på? Vil man fortsatt ha julebord? 

Alexandra og Joachim melder seg til komiteen. Da i tillegg til de eksisterende medlemmene, 
Anders og Hedda.   

Forslag til aktiviteter: 

• Det er stemning for å organisere julebord.  
• Forslag om å reise på trampolinepark. 
• Sosialkvelder på studentrådskontoret. Trekkes frem som lavterskel.  

På hvilken plattform vil man ha informasjon om arrangementene?  

Det forventes at alle er deltagere på Slack, men større arrangementer kan komme på mail.  

Det er en Snapchat gruppe fra sist seminar. Det lages en ny gruppe. Jonatan tar ansvar for 
dette.  

 
Langsgående vurdering – Ragnhild innleder, og har fremvisning. Deles inn i grupper.  

Ragnhild sitter i en arbeidsgruppe som skal sende et høringssvar på en rapport om 
Langsgående vurdering. Går gjennom rapporten og hva som er langt frem som forslag. 
Både i rapporten slik den foreligger, og hva arbeidsgruppen har tenkt å svare. 
Arbeidsgruppen er kritiske til alle forslagene om vurderinger.  

Arbeidsgruppen foreslår EN form for langsgående vurdering, i stedet for de tre som 
illustreres i rapporten. Vil at faglærer skal ta vurderingen, ikke FS på grunn av problemer 
rundt terskelverdier.  

Deles inn i grupper på cirka fire personer for å ha diskusjoner. Vil ha tilbakemeldinger på 
forslaget til vurderingen arbeidsgruppen foreslår.  

Innspill: 

• Virker som et godt forslag. Eneste problemet kan være at noen forsøker å utnytte 
systemet for å få de beste resultatene. Men det kan for så vidt også gjøres i dag om 
man ønsker det, det er bare mer tidkrevende.  



• Det kan være krevende å sette tall på ulike vurderinger, spesielt når det handler om 
forståelse.  

• Tror studenter har mest lyst til å ta opp fag om systemet blir slik.  
• Kan legges inn et max antall man får lov til å ta opp rubrikker. 
• Fare for å forskyve normalfordeling. Er det egentlig lov å normalfordele karakterer.  
• Viktig at første klassinger prioriteres, eller de som er nærmest faget og det er mest 

pressende for.  
• Arbeidslivet og forventinger. Om det blir for enkelt å ta opp deler vil forventningene 

potensielt bli mye høyere også.  
• Legger man opp til en «Ta opp-kultur»?  
• Det blir nok ikke så lett å ta opp emner som det blir lagt opp til i rommet. 
• Om det skjer noe i livet mitt så vil jeg jo ha muligheten til å ta opp deler av faget mitt.  
• Vi er bare mennesker. Om du har bevist ved flere delvurderinger at du har forståelse 

for faget, men det er en enkelthendelse på eksamensdagen som får utslag så burde 
man ikke måtte ta opp alle de delene.  

• Det er ofte eksamen det går dårligst på uansett, og den som teller mest. Derfor ikke 
nødvendigvis enig i at det blir en større ta opp kultur enn det som allerede er tilfellet.  

 
Ukens tema – Emma innleder 

Noen som hadde tilbakemeldinger fra forrige uke?  

Noen mente man kunne bruke pengene for å gjøre det finere hos linjeforeningene i NV 
gangen. Da går det an å sende søknad innen 16.september.  

 
Forslag til neste ukens tema –  

Hvor synlige har man vært til nå? 

Hvordan har mottaket vært? Hva har vært fint, ikke så fint, mangler man informasjon el.l.?  

 
Neste ukens tema blir – Hvordan har mottaket vært? Hva har vært fint, ikke så fint, mangler 
man informasjon el.l.? 

 
Hvordan nå ut til studentene? – Emma innleder. Deles inn i grupper. 

Oppsummering i plenum:  

• Finne gode kontortider. Typ lunsjtider eller andre pauser.  
• Bruke informasjonskanalene til linjeforeningene.  
• Være tilstede på generalforsamling til linjeforeningene. Om mulig holde et innlegg.  
• Hvordan man legger frem kontortid. Retorikk rundt. For eksempel «lunsj med 

tillitsvalgte».  
• Lage arrangement på Facebook. Skrive i arrangementet hva ukens tema er. Lage 

polls. Gjort en del på bachelor fysikk.  
• Ha med kake, kjeks eller lignende. Kan søke SR om økonomisk støtte til dette.  
• Eksempler på spørsmål folk kan stille.  
• Vise hva man har fått til på lokalt nivå.  
• Tilleggsplakat ved siden av plakaten med oversikten over de tillitsvalgte.  
• Stand utenom valgperioden. Hvor bør man da stå på stand? ITVene kan selv dekke i 

nærheten.  

 
Forventninger – Emma innleder. Deles inn i grupper.  



Det har vært snakket en del om forventninger, men det er såpass viktig at det tas en kort 
runde til.  

En ting fra hver gruppe: 

• Tør å ta opp de vanskelige tingene 
• Ikke være en hobby psykolog 
• Synlighet 
• Tilgjengelighet 
• Møter opp 
• Engasjement  
• Oppfølging innen rimelig tid 

 
Eventuelt:  

KK – Snakk om å flytte over Teams i stedet for Google Drive og andre verktøy.  

Noen har bedre erfaring med Slack fra tidligere.  

 
Ragnhild – I går ble det enighet på «de gamle»- bolken at alle skulle bleste for førsteklasse.  

 
Møtekritikk: 

Godt møte. 

Lavt volum på enkelte. 

Noen små spydige kommentarer til folk, det kan man holde seg for god for. 

Bedre enn sist møte på seminar.  

 
Møtet hevet – 12:32      

 


