
 

  
  Møtereferat   
  

Til:    Medlemmer av Studentrådet NV 
 

Fra:    Studentrådet NV  
 

Gjelder:    Studentrådsmøte   
 

Møtetid:    14.15 – 16.00  Møtested:   Store møterom  

Dato:        30.09.2019      Referent:  Cecilie B. Raustein 

 
Til stede: Eva (IBT), Alexandra (IKJ), Joachim (IKP), Simon (FTV), Karl Kristian 
(FTV), Hedda (IBT), Bendik (IMA), Henrik (IBI), Ingvild (IBI), Rebekka (IBF), Bettina 
(IBF), Jonatan (IKJ), Steffen (NANO), Ragnhild (FTV), Rebekka (IMA), Anders (IKP), 
Kristin (IMA), Vegard (IFY), Lise (IY) 

 

Frafall: Maren, Ninni, Emma, Gabriel 

Observatør: Cecilie  

 
Saksliste: 
Møteinnkalling 30.09.19 og møtereferat 08.09.19 ble godkjent i møte. 
 
Runde rundt bordet: 

Eva (IBT): Siden sist har jeg blestet for førsteklassinger i KJ1000 og for 

linjeforeningen på årsmøtet til Volvox & Alkymisten. På årsmøtet ble det også valgt 

to PTVer for MBIOT5. Jeg har blitt med i førsteklassingenes facebookgruppe. Jeg 

har ordnet en pizzakveld på identitetsarealet for studiet, som instituttet legger ut for. 

Jeg har også fått et par henvendelser om lesesalplasser, begrunnelse av karakter i 

et emne og oppstarten til nye masterstudenter. 

 

Alexandra (IKJ): Siden sist har jeg vært på medarbeidersamtale, ledermøter på 

instituttet og hatt kontortid hvor jeg har fått opp en sak jeg skal ta videre på instituttet. 

Jeg har også holdt innlegg på medlemsmøtet til Høiskolens Chemikerforening for å 

fortelle om våre roller som ITVer, hva vi gjør og hva vi kan hjelpe studentene med. 



Joachim (IKP): Jeg har vært på styremøte med instituttet. Sammen med de andre 

ITVene fra MTKJ var vi på HC sitt medlemsmøte og fortalte litt om hvem vi er og hva 

vi gjør. Vi har også hatt kontortid på HC-kontoret og jeg har fått inn et par saker som 

vi prøver å ordne opp i. Jeg hadde også medarbeidersamtale. 

Simon (FTV): Eg har vore på ledermøte og fått høyre om ein presentasjon angåande 

havbruksforskningen til NTNU, så var det ein diskusjonssak angåande EVU, det er 

da etterskuletilbod som kan bli gitt til personar med anna bakgrunn for å gi dei ein 

grad eller kurssertifikat. 

Karl Kristian (FTV): Siden sist har jeg holdt medarbeidersamtaler, startet å se på 

tildeling av velferdsmidler, vært på ftv-forum, og kommet med innspill 

til  samarbeidsavtale mellom studenttinget og studentrådene. 

Hedda (IBT): Siden sist har jeg presentert meg selv som ITV for IBT formelt foran 1. 

klassen på Matteknologi før en av deres forelesninger. Jeg har hatt kake på 

kontortiden min 2 ganger og fått mange besøkende - spesielt fra 1. klasse, hvor jeg 

svarte på spørsmål om vervet og fortalte diverse om vervet. Jeg har også deltatt på 

medarbeidersamtale. 

Bendik (IMA): Kontortid, Medarbeidersamtale, Informert HC om ITV-stillingen på 

medlemsmøte, Bedt om en møteplan for semesteret fra instituttet, Oppfulgt sak om 

mangel på referansegruppe i TMT4122.  

Henrik og Ingvild (IBI): Siden sist har vi vært på prøveforelesning, intervjurunde og 
avsluttende møte i sammenheng av ansettelse av ny førsteamanuensis for 
plantefysiologi. 
Vi har holdt kontortid og sendt ut Snail Mail. Vi har sammen med ITV for IBT 
introdusert oss for førsteklassinger og ved årsmøtet til Volvox & Alkymisten. Der ble 
det også valgt PTV for bachelorstudie ved IBI. 
 
Rebekka og Bettina (IBF): Vi har begge hatt kontortid og medarbeidersamtaler, og 

så har vi blæstet oss selv i 1. Trinns klassens time. Og så har vi på en måte en sak 

gående om læringsmål. Vi har gitt den videre til referansegruppen men det e stor 

sannsynlighet for at vi får den tilbake. 

 
Jonatan (IKJ): Siden siste studentrådsmøte 8.September, har jeg rekruttert mulige 

kandidater til å ta over min ITV-posisjon, samt. Heiet på Eva og Ingvild til å bleste. 

Promotering av ukas tillitsvalgte. Medarbeidersamtale i dag. Ellers jobbes det med å 

løse et gjensidig veiledningsproblem på instituttet. 

Steffen (NANO): Kontortid hver onsdag. Medarbeidersamtale. Møte med KTVer, 

PTVer (samt vara) og referent.  

Ragnhild (FTV): Siden sist har jeg vært på ledergruppemøte, studenttingsseminar og 

FTV-forum, samt hatt medarbeidersamtaler.  

Rebekka (IMA): Siden sist har jeg begynt å følge opp noen saker angående 

manglende referansegruppe, og revidering av en laboppgave. I tillegg har jeg en 



pågående sak ifm organisering av valg av prosjektoppgave i 4.klasse. Jeg har også 

fått innkalling til en del prøveforelesninger fremover som jeg skal delta på. 

Anders (IKP): Siden sist har jeg vært i gruppeledermøte med instituttet, hatt kontortid 

og blæstet på medlemsmøtet til HC.  

Kristin (IMA): Hatt kontortid og byttet kontorsted. Vært med på et av linjeforeningens 

møter (KoM) for å motivere dem til å søke om velferdsordning.  

Vegard (IFY): Jeg har vært på ledergruppe møter hvor jeg bemerket at flere 

eksamener ikke hadde blitt sendt inn innen 3 ukers fristen. Vi ble enige om at når 

foreleserne på IFY er ferdig å rette eksamenene og har sendt de inn til 

eksamenskontoret skal de legge en post om det på emne siden. Jeg har også vært 

på prøveforelesning og hatt kontortid. 

Lise (IFY): Har siden sist har jeg vært på ledermøte ved instituttet der vi (jeg og 
Vegard) tok opp to saker: 

• Sen eksamenssensur på kontinuasjons eksamen. Fikk da beskjed om at dette 
var ofte grunnet av tekniske feil nå som vi er i overgangen til digital eksamen. 
Dermed ble det enighet om at det skal legges ut på blackbord når foreleser 
mener å ha levert inn sensur. 

• Tok opp kjønnspoeng for fysikk og matematikk. Hvordan instituttet har tenkte 
til å få jenter til å fortsette å velge studiet. Samt hvordan de tenker å rekruttere 
flere jenter til teknisk fysikk. De spurte så om innspill som jeg videre tok opp 
under kontortid. Skal følge dette opp videre.  

Har også har kontor tid der jeg fikk inn saker som jeg skal ta videre til instituttet 

under neste møte. I tillegg har jeg vært på møte om ombygging av C3, der vi kom 

med innspill slik at studentene skal få mest glede av lokalene. 

Ninni (LUR): Siden sist har jeg vært i møte med Studentrådet Lektor, tatt opp en sak 

med institutt for biologi om mulighet for å levere i pdf-format, vært i samtale med 

leder for linjeforeningen om identitetsareal for LUR-studentene og fikk dessverre ikke 

til å få opp skype under møte. 

Emma (FTV): Har deltatt på NVUU, ledergruppemøte og SR-siv.ing, hatt 

medarbeidersamtaler og kontormøter samt utført diverse admin oppgaver.   

 
Orienteringssaker: 

Campusprosjektet 

Hanna Maria Jones presenterer status for campussamling. 

 

Resultat medarbeidersamtaler: 

• Ser ut til at alle ITV-ene trives og oppnår det de ønsker i vervet. Det kan være 

litt få innspill fra studentene, men de opplever effekt av å spørre 

enkeltstudenter. 

• De fleste opplever det som utfordrende og være synlige nok for studentene. 

Det blir oppfordret til å ha gjentakende Facebook-arrangement (kontortid) 

med informasjon om hva studentrådet driver med. 



• Det sosiale miljøet er bra, men sosialkomitéen kan godt oppdatere oftere om 

hva som skjer. 

• Enkelte vurderer å stille til FTV-valget når perioden som ITV er over, og flere 

tenker òg på å ta en periode til som ITV. 

• Lav terskel for å ta opp ting. Litt lite aktivitet på Slack. 

• Må være litt flinkere til å få opp kontakten med Ålesund før selve møtet skal 

starte. Bør være flinkere til å vise hva FTV-ene driver med gjennom 

semesteret. 

• Det har kommet forslag om å bruke kontortid.  

Evaluering av seminar 

• Deltakerne var fornøyd med både innhold og mengde både for det sosiale og 

det faglige. Kanskje litt lite fritid. Maten og seminarplassen var bra. 

• Det bør stå i påmeldingen at man kan si fra om en vil være partyhytta eller 

ikke. 

 

Diskusjonssaker:  

SR-sak 18/19 Tilbakemelding mottak av førsteårsstudentene 

Dette var tema for uken som har gått.  

• Dei fleste syntes Teknostart var helt greit.  

• Det var enkelte som ikke hadde fått med seg når en skulle starte på studiet 

(fysmat). 

• Mange visste ikke om at informasjon om oppstartsukene sto på nettsiden til 

studieprogrammet. 

• Bør være tettere samarbeid mellom instituttene/fakultetet og linjeforeningene 

når det gjelder kommunikasjon og informasjon til de nye studentene. Det har 

blitt vanskeligere for linjeforeningene å gi ut informasjonen de pleide å gi ut 

før (GDPR), og da må institutt/fakultet på banen. 

• For de som tidligere var en del av Quak har fadderukene blitt bedre.  

• For de som planlegger fadderperiodene er det utfordringer med at man får 

timeplanen for førsteklassingene altfor sent. 

• Adgangsbegrensede emner har frist FØR nye masterstudentene har fått 

studieplass. Tilsvarende ble forslag til masteroppgaver lagt ut før de har fått 

opptak til masterprogrammene. De får derfor ikke samme muligheter som de 

som går integrert master. 

 

SR-sak 19/19 Økt tendens til mer teoretiske mattefag 

Tilbakemeldinger om økt teoretisk tyngde i matematikkfagene for sivilingeniørene. 

• En bør ta dette med referansegruppene i tillegg til studentene som sitter i 

Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS). 

• Etter samtale med FUS-studentene har FTV-ene fått vite at det nå er i gang 

med arbeid med matematikkfagene der en skal se på disse under ett og 

eventuelt revidere det. 



• Slik fagene er per i dag er det greit, men de bør ikke bli mer teoretiske enn de 

allerede er i dag. Mange sliter med å se hvordan matematikken man lærer er 

relatert til resten av studiet, særlig i starten. 

 

Eventuelt: 

• Enkelte har ikke vært inne på T:området ennå, litt utfordringer med å komme 

inn. Dette blir fulgt opp utenfor møte. 

• Tema for uka: Valg. Forsøke å ha to navn på kandidater (per institutt) klare til 

neste møte i studentrådet. 

• På fredag har Studentrådet NV ansvar for kakefredag 18. oktober. KK vil ha 

quiz om tillitsvalgte. Loddtrekning. Kake. FTV-ene baker. 

 

Møtekritikk: 

• Navneskiltene mangler. Det samme gjelder for møtekosen. 

 

Diggerunde: 

• Folk digger ting for tida. 

 

 


