
 

  

 

  Møtereferat   

  

Til:    Medlemmer av Studentrådet NV 
 

Fra:    Studentrådet NV  
 

Gjelder:    Studentrådsmøte   
 

Møtetid:    10.15 – 11.30  Møtested: Sletvik  

Dato:   09.02.2020                                   Referent: Håkon Gravem Isaksen 

 

Tilstede: Simon Geithus (FTV), Bendik Støa Sannes (IMA), Henrik Jirachote 
Carlsson (IBI), Hedda Førde (IBI), Rebekka Wiik Eckhoff (IBF), Rikke Eftang 
Meinich (NANO), Ragnhild Sødal Gjennestad (FTV), Gina Braathen (IKP), 
Vebjørn Sundal Førde (IFY), Amina Cemalovic (IBA), Silje Bogø (IBA), 
Gabriel Johan Roland (IBT), Kristin Smalberget (IMA), Hanne Enakshi Lunden 
(IBT), Malin Pettersen Seime (FTV), Vanja Thorbjørnsen Stavland (IKJ), 
Selina Chuan (IBT), Lise Kaulum (IFY), Joachim Ågotnes (IKP), Aurora 

Isaksen (IBF), Rajetha Sutha (FTV), Ninni Marie Unneberg (LUR) 

Frafall: Alexandra Villanger (IKJ), Kristin Smalberget 

Observatører: Håkon Gravem Isaksen - fagpolitisk ansvarlig i Studenttinget 

ved NTNU) 

Møteleder: Simon Geithus (FTV) 
 
 
 
 
Saksliste: 



Innkalling 

Innkalling godkjennes uten innvendinger. 

 

Referat 

Innvending fra Ragnhild.  

 

O-sak: Valg av sosialkomité 

Tidligere komitémedlemmer forteller om tidligere aktivitet.  

Medlemmer som stiller:  

Ninni stiller, Gina stiller. 

 

O-sak: Velferdsmidler 

FTV orienterer om søknadene, de skal behandles etterhvert 

 

O-sak: Avvikssystemet 

FTV orienterer om avvikssystemets funksjon, hvordan man finner det og 
hvordan man bruker det. Spørsmål om man kan melde inn anonyme avvik, 
dette må sjekkes nærmere da det ikke er internett tilgjengelig under møtet.  

 

O-sak: Spørreundersøkelse om identitetsareal 

Saken diskuteres. Det oppleves problematisk for NANO at de beskrives som å 
ha identitetsareal uten å egentlig ha det. Undersøkelsen oppleves å ha en 
merkelig saksgang, da noen som har identitetsareal ikke blir inkludert og 
andre som ikke har det blir spurt. Det skal opprettes en mulighet for ITV/PTV 
å sende inn utfyllende informasjon/problematikk i teams. Dette gjøres av FTV-
er.  

 

SR-sak 04/20: Studiebarometeret 



Ragnhild presenterer powerpoint fra ledermøtet. 
 

SR-sak 05/20: Workshop om gjennomstrømning 

FTV orienterer kort om saken. Presentasjon av powerpoint fra Magnus og 
Karina ved fakultetet. Det organiseres gruppediskusjon i grupper på 3-4.  
 

SR-sak 06/20: Ukens tema 

Forslag: 

Referansegrupper 

Studiebarometeret 

Varslingssystemet 

Kanskje arrangere et fellesmøte for studentene? 

Infoskriv 

Spørreundersøkelse og de som mottar den 

Tiltak for å forhindre frafall, hva mener studentene? 

 

Runde rundt bordet 

Gabriel IBT: Jeg har hatt kontortid. Her har jeg fått en del tilbakemeldinger om 
at studenter ikke får svar fra studieveileder, og jeg skal ta kontakt med institutt 
leder angående dette. 

Silje og Amina IBA: Rekrutteringsdag er i fortsatt dialog med IBA. Kontortid. 
Forberedelse KTV-møte som er på tirsdag. Fått inn to saker, den ene er 
håndtert, den andre har Silje tatt opp med SR-NV og IV under et 
diskusjonsforum på seminar. Informert om resultat studiebarometeret til BMI 

og sett på (og sammenlignet) resultatene for hele IBA. 

Selina IBT: Siden sist har jeg hatt kontortid og et lite uformelt møte med 
emneansvarlige om fag som fjernes og/eller endres totalt fra neste skoleår. 

Margherita IMA: vært på programrådsmøte og snakket om kortsiktige og 
langsiktige endringer innad studiet, og hvordan man kan få motivasjonen opp 
etter resultat av barometeret. 

Henrik IBI: I tillegg til kontortid har jeg ordnet nye kontrakter for forrige 
semester, da instituttet hadde mistet de opprinnelige. Jeg har også prøvd å 



ordne nye for dette semesteret, men HR-konsulent ved instituttet var ikke 
tilgjengelig, så det kommer jeg til å jobbe videre med denne uka. Videre har vi 
ITVer ved IBI prøvd å få igang nyhetsbrevet vårt, men uten hell på grunn av 
litt knapp tid, men vi skal få gjort dette til rutine fremover. I tillegg var jeg i 
møte i IBIs undervisningskomité hvor to stillingsutlysninger ble diskutert, 
sammen med studiebarometeret og svar på høring om langsgående vurdering 

ved NTNU. Til slutt har jeg deltatt på tillitsvalgtkonferanse og seminar. 

Vebjørn IFY: Eg har hatt kontortid samt erfaringsoverføring med tidlegare ITV 
sidan sist møte. 

Gina IKP: Har hatt kontortid, og også jobbet videre med 
referansegruppeforum. Har nå fått svar fra nesten alle emneansvarlige om 
hvem som er i referansegruppene, så nå kan snart informasjon sendes ut til 

dem. 

Simon FTV: Eg har vore på formøte til FUI, dette innebar å danne ein 
arbeidsgruppe for alternative opptaksveger. Så såg vi på studiebarometeret 
og problematikk innan programmering innen matematiske metoder 1 & 2 for 
ingeniører. Deretter har eg vore på FTS-workshop, der var det ein samling av 
blant anna prodekaner, FTVer og linjeforeningledere. Der diskuterte vi om 
kordan vi ønsker at essensielt alle teknologistudiane på NV + meir kan 
endrast. Hovudpunktet vi fekk frå dette, var at studentfrivilligheita må stillast i 

senter ved campusprosjektet. 

Bendik IMA: Satt tid og sted for- og hatt- kontortid. Vært på møte med 
undervisningsutvalget til IMA og snakket om fordeling av master- og 
bacheloroppgaver, og hvordan instituttet på mest ryddig vis kan godkjenne fag 
hvis studenten har hatt noe lignende før. 

Ragnhild FTV: Siden sist har jeg vært på ledergruppemøter hvor vi blant 
annet har snakket om tiltak for å øke gjennomstrømming i utdanningene våre. 
Etter et møte ble det også tatt opp status på ny høringsrunde om langsgående 
vurdering fra tidligere i høst. Fakultetet har bestemt å gi seg på kravet om å 
ha prosentvurdering istedet for FS på delvurderinger - dette var en av de 
meningene som kom sterkest frem i arbeidsgruppen som var i høst, men som 
nå ikke lenger står i ny høringsrunde. Jeg har også være på formøte til UU 
hvor vi snakka om minstestandard for mottak av førsteårsstudenten. Jeg har 
også vært på FTV-forum hvor vi blant annet snakket om hovedekskursjon 
kontra miljøutbytte, dette er noe NV-fakultetet ikke har tatt stilling til enda. Vi 
har også bestemt valgtider i samarbeid med studentene i NTNU-styre, valget 
åpner 23. april og stenger 3. mai. Ellers har vi planlagt seminar og også deltatt 

på tillitsvalgtkonferansen. 

Malin FTV: Leiarmøte 4. februar: fakultetet har satt igang kampanje for å 
rekruttere fleire til kjemi-studieprogramma. Og så har eg vore med å 

arrangere seminar :) 

Alexandra IKJ: Tenkte jeg kunne sende inn hva jeg driver med selv om jeg 
ikke kunne være til stede på seminaret:-) Jeg jobber for tiden med å få flyttet 



tidspunkt til ledermøtet på instituttet da det kolliderer med obligatorisk lab for 
meg. Ellers holder jeg på med et mer langsgående prosjekt hvor alle som tar 
faget TKJ4130 Organisk syntese, laboratorium har fått beskjed om å føre 
timene de bruker på forberedelse, lab og rapportering i faget. Dette fordi en 
undersøkelse arrangert av referansegruppen i emnet i fjor viste at studentene 
i gjennomsnitt bruker over 300 timer på dette faget og det kun gir 7,5 
studiepoeng. Det er langt over forventet arbeidsmengde fra NTNU, så jeg 
prøver å samle inn data så vi kan gjøre noe med saken.  

Joachim IKP: Siden sist har jeg vært på ledergruppemøte på instituttet og 

vært med i oppstarten av et referansegruppeforum for fag på instituttet. 

Hedda IBI: Kontortid, lært med hvordan å lage snailmail, vært på 
undervisnings komité møte (diskuterte studiebarometer for IBI og ansettelse 
av to nye professorer). Prøver også å løse opp en sak om hvorfor en oppgave 
som telte 25% av eksamen ble trukket. 

Rajetha FTV: Jeg har jobbet mye med skole og laget ferdig 
Studentrådsplakaten :) 

Aurora og Rebekka IBF: Siden sist har Aurora blitt introdusert for 

instituttledelsen og så har vi hatt kontortid. 

Ninni LUR: Jeg har vært i møte med Studentrådet Lektor. Snakket en del med 
førsteklassinger om hvordan de har opplevd sitt første semester. Møte med 
påtroppende programrådsleder om status på identitetsareal. Seminar. Lagt ut 
informasjonsinnlegg om LTV-er til linjeforenings nettside. 

Hanne IBT: Har hatt kontortid 2 ganger. Presentert meg selv som ITV i 
Facebook-gruppene for de ulike kullene og laget gjentakende arrangement for 
kontortid på Facebook. Snakket med PTV for biotek om å organisere 
identitetsarelet litt, en komitè kanskje? Skal snakke videre om det.  

Vanja IKJ: Sidan sist har eg hatt kontortid og vore på ledermøte med 
instituttet. Der blei karakterfordeling av masteroppgåver og fråfall av studentar 
på bachelor i kjemi diskutert. Eg har også tatt vidare ein sak frå studentane 
om manglande informasjon om endring til adgangsbegrensa fag og kva 
konsekvenser det har for studentane.  

Rikke NANO: Siden sist har jeg deltatt i Sudieprogramrådsmøte der vi snakket 
litt om studiebarometeret og en del om innhold i kommende femårig 
evaluering av MTNANO. I den forbindelse har jeg skaffet en liste fra Timini 
med aktuelle bedrifter som kan delta i evalueringen. Jeg deltok i fagteammøte 
der vi diskuterte SPR møte, tema for Fagteams kommende seminar, tema for 
seminar med FTS og hva fagteam kan gjøre for å sette studentene våre i 
kontakt med nanostudenter som tidligere har vært på utveksling. Jeg har 
sendt ut to undersøkelser via Timini, en om frafall ved MTNANO og en om 
motivasjon ved MTNANO, som har fått god respons og blir en god ressurs i 
tillegg til studiebarometeret i årets evaluering. Jeg har forsøkt, uten hell, å 



skaffe arbeidskontrakt og tatt dette opp med FTV/konsulent. Jeg har hatt 
kontortid og deltatt på tillitsvalgtkonferansen og SR-NV/IV sitt seminar.  

  

Møtekritikk 

 

Diggerunde 

Det digges. 

 

 

 


