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Referent: Nina Westerlund Støen
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Hedda Førde, Erik Hvid Hundstad, Hanne Lunden, Selina Chuan, Malin, Persdatter
Mørseth, Vebjørn Sundal Førde, Vilde Vraalstad, Vanja Thorbjørnsen Stavland,
Mathias Hanson Gerace, Gina Braathen, Mats Kulås, Margherita Akhtari, Jon Tobias
Aga Karlsen, Siri Andersen, Aurora Isaksen, Fredrik Hole-Drabløs, Amina Cemalovic,
Synnøve Dvergsdal, Bjarte Møllerup Boge
Frafall: Cecilie Græsholt

Møteleder FTV Malin Pettersen Seime
Saksliste:
Velkommen ved FTV Malin
Formalia:
Ved FTV Malin

Møteteikn og møtekultur
-

Også hvordan en skal gi tegn på digitale møter, og huske å mute mikrofonen sin
når en ikke skal si noe.

Godkjenning av innkalling og referat
-

Godkjennes i møtet

Runde rundt bordet (introduksjon i tillegg)
Hanne IBT: Purret på studieveileder om svar på mail, håndtert div interne saker
spesielt i forbindelse med master.
Malin IBT: går i 4. klasse på MTKJ, Siving i Industriell Kjemi og Bioteknologi og går
retning bioteknologi. Jeg er ny IVT for institutt for bioteknologi (IBT)! Dette blir gøy :)
Fredrik NANO: Erfaringsoverføring fra tidligere PTV. Kontortid x2. Valg av KTVer.
Ordnet referansegrupper.
Aurora og Cecilie IBF: Siden sist har meg og Cecilie introdusert oss for de nye
studentene på bioingeniørfag. Vi har også sendt ut kontaktinformasjon og tatt kontakt
med KTVer, som vi planlegger å ha et møte med i løpet av semesteret.
Synnøve og Amina IBA: Vi jobber med å få kontroll på nye KTV-er og nye
referansegrupper for øyeblikket.
Vilde IFY: ny ITV for Institutt for fysikk, og går tredje klasse Fysmat (spesialisering
teknisk fysikk). Den siste tiden har jeg prøvd å sette meg ordentlig inn i vervet, samt
presentert meg og studentdemokratiet for alle som går Fysmat, og spesielt
førsteklassingene, både på infomøte og Facebook. Jeg har også hatt min første
kontortid, og deltatt på ledermøte ved instituttet. Gleder meg til å komme enda mer i
gang!
Siri IMA: Jeg heter Siri, går 4. klasse industriell kjemi og bioteknologi retning
materialteknologi, og er ny ITV for sivingstudentene ved institutt for materialteknologi.
Gleder meg til å se hva vervet går ut på :)
Vebjørn IFY: Eg er ITV for institut for fysikk (IFY) og studerar bachelor i fysikk, 2.
klasse. Sidan semesterstart har eg vore i instituttmøte, og hatt kontakt med ITV for
teknologi ved IFY (Vilde).
Mathias IKJ: Jeg er i utgangspunktet ny som ITV på IKJ, men har vært med på noen
instituttmøter over sommeren og også det første som var i høst. Jeg nevnte saken
om betaling for å få gjennomføre et obligatorisk øvingsopplegg i et av fagene for 2.
klasse på MTKJ, hvor det ble avgjort at emneansvarlig må endre på øvingsopplegget
pga vår innsats (ITV’er, PTV og FTV). Dette var en lang diskusjon, hvor vi var innom
en del gråsoner i lovene som gjelder om nettopp betaling for læringsmateriell. 800 kr
ble det konkludert med at var for mye.
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Selina IBT: Siden sist har jeg vært i møte med dekan, utvidet ledergruppemøte, og to
faglærermøter. Det ble snakket om bemanning og undervisning, hvordan digital
hjemmeeksamen har gått, HMS og smittevern, utfordringer om kapasitet på rom,
hvordan studentene har hatt det under pandemien, planlegging av høstsemesteret,
immatrikuleringen, og problematikken rundt adgangsbegrensede fag. Har også
diskutert oppretting av referansegruppeforum med instituttleder.
Mats IKP: I runden rundt bordet fortalte jeg at jeg i det siste har vært på
ledergruppemøter med instituttet og jobbet med referansegruppeforumet.
Malin FTV: I leiarmøta på fakultetet har eg tatt opp at det var ein feil i nettsida til
kjemiingeniør: under vidare studier stod det at dei kunne gå vidare på master i
bioteknologi, noko dei ikkje kunne. Dette er retta opp. Eg tok og opp at det var låg
kvinneandel blan dei nyansatte phd-studentane og postdocane. Dekan Øyvind og
prodekan for forskning Tor skal diskutere om ein kan gjere noko med dette, men det
er ei svært komplisert problemstilling. Eg har begynt å planlegge seminaret. Eg og
FTVane har vore i møte med prodekanane for utdanning, Karina og Magnus, som vi
skal fortsette med fast. Vi snakka om ein presentasjon om undervisning i korona-tida,
som vi skal diskutere i neste SRNV. Vi skal òg lage ei spørreundersøkjing om dette til
alle studentane. Etter forslag frå prodekanane skal vi lage ein video for å få folk til å
engasjere seg i referansegrupper.
Jonas FTV: jeg heter Jonas Låstad, påtroppende FTV og studerer bachelor i
materialteknologi. Siden innsettelsen min har jeg sittet i en del ledermøter sammen
med Malin, der vi har gjennomgått det som har blitt sagt. Jeg har også sittet i et par
SR-ing møter. Jeg har også sittet som vara ved NV-UU.
Margherita IMA: Hatt kontortid.
Gina IKP: Siden sist har jeg vært på ledergruppemøte med instituttet, og også vært
på infomøte for de nye studentene ved instituttet. Har også startet organisering av
referansegruppeforumet for dette semesteret, og svart på endel spørsmål om
lesesalplasser for 4. og 5. klasse
Erik IBI: Jeg er 24 år, ferdig med bachelor i biologi, og går nå masterprogrammet
MSOCEAN. Jeg føler jeg har fått en god introduksjon av Hedda til ITV-vervet, og jeg
gleder meg til fortsettelsen. Referansegruppesystemet vårt er godt i gang.
Vanja IKJ: Eg har diskutert korleis ein skal organisere og prioritere masterleseplassar
i samarbeid med læringsmiljøassistentar ved instituttet og blitt einig om at
sisteårsstudentar skal få fast plass, medan de resterande kan få tilgang til «clean
desk» plasser. Eg har også vore på ledermøte der vi diskuterte ein sak om kjøpekrav
av e-læringsverktøy i faget Organisk kjemi (TKJ4102). Konklusjonen er at det må bli
tilbudd alternativt øvingsopplegg for de som ikkje ønsker å kjøpe e-læringsverktøyet.
Jon Tobias IMA: Jeg sa at jeg ikke hadde gjort så mye siden sist siden jeg er nyvalgt,
men har prøvd å sette meg inn i vervet og hatt erfaringsoverføring med forrige ITV for
IMA bachelor.

Side 3 av 8

Michelle FTV: Ny som tillitsvalgt og har derfor brukt mye tid på å sette meg inn i
møter, mine oppgaver og vervet generelt. La ut en post om møte om utveksling med
Internasjonal Seksjon på SR-NVs facebookside, ved hjelp av en meme.
Hedda IBI: Jeg har vært en del av ansettelsesprosessen til tre ulike stillinger;
molecular plant ecology, molecular plant physiology og ecosystem modelling. Var
med på intervju og prøveforelesninger. Vi har fått flere henvendelser om
masterleseplasser, og har dermed lært litt om dette. Jobber med
referansegruppeforum. Vi lager noen relevante dokumenter og legger fortløpende til
studentene til i gruppa. Erik og jeg har presentert oss for fadderbarna.
Rajetha FTV: Siden sist har jeg vært på NVUU-møte med Michelle der det ble
fokusert på digital undervisning. Spørsmålet var hvilket undervisningsmetode som
studentene likte best. Det som lyste seg spesielt frem var bruk av Pad og Zoom. I
møtet ble det også diskutert alvoret i referansegrupper i alle emner, spesielt i disse
tider. Derfor har vi FTVer laget en videosnutt som vil legges ut på sosiale medier.

Orienteringssaker:
Ved FTV Malin
 Forventningsavklaring: honorert verv så dette må prioriteres foran andre verv
da det er et lønnet verv, men vervet skal heller ikke gå utover studiene, dere er
først og fremst studenter. Det er også forventet at dere dropper undervisning
som ikke er obligatorisk når det er arbeid i forbindelse med vervet.,
Erfaringsoverføring: alle skal ha hatt dette, hvis ikke ta kontakt med FTVer
eller konsulent Nina.
Kontrakt: samme gjelder her, alle skal ha, ta kontakt om dette ikke er i orden.
T-område: alle skal ha fått tilgang her. Følg fremgangsmåte på informasjon fra
Nina som er sendt på velkomstmail tidligere. Her finnes mye forskjellig nyttig
for eksempel referater, info om velferdsmidler, instrukser og vedtekter.
 Korleis booke lesesalplassar – noe man må gjøre nå i disse koronatider. Viktig
at vi som tillitsvalgt vet hvordan man gjør dette slik at vi kan hjelpe studenter
som kommer og spør oss. Fint å bruke «Instabart» – booke rom – scroller ned
og finner der en god forklaring hvordan man gjør dette. Lokalene/clean deskområdet er snart klart for booking. Mer info kommer.
 Seminar – i Trondheim, på hotell Augustin fredag-søndag.
 Velferdsmidlar – deler ut 60.000,- pr år på vegne av fakultetet. SR som er
ansvarlig for dette. 15 sept er frist på høsten. Og 15. februar på våren. Ofte
linjeforeninger som søker. Står info om dette på nettsiden vår studentad.no/nv.
En god del av de som ikke fikk gjennomfør opplegget sitt i vår pga korona skal
få nye muligheter nå i høst hvis de tar hensyn til smittevern.
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Diskusjonssaker:
SR-sak 21/20: Kontortid (nytt namn, gjennomføring i haust, vekas tema)
Ved FTV Rajetha
På grunn av forvirring blant studentene, tenker vi å endre navnet på kontortid til noe
annet. Noe som gjør det lettere for studentene å forstå hva det egentlig er snakk om.
Forslag til et annet navn som kan være et bedre navn? Åpent kontor, Møtetid,
Tillitsprat, Tillitstid, Snakketid, «Spør en tillitsvalgt», «Kaffe med en tillitsvalgt»,
Legge ut forslag på FB slik at alle kan være med å stemme og samtidig få blestet
dette til de som ikke helt vet av dette tilbudet.
-

Amina; Ålesund har fjernet kontoret deres, så de er usikre på hvordan de skal få
gjort dette nå.

Diskutere hvordan kontortid under koronapandemien kan gjennomføres.
Hvordan skal vi få gjennomført dette samtidig ved på ta hensyn til smittevern?
Det har brukt å være vanlig å bruke linjeforeningskontorer tidligere. Nå er det sånn at
mange kontorer er stengt i disse tider.
Noen linjeforeningskontor har imidlertid åpent kontor så de kan få til vanlig kontortid.
Er viktig å få til dette da det er pålagt som tillitsvalgt å være tilgjengelig for studenter
på instituttet og fakultetet. Forslag: Booke et annet rom, eller ha det digitalt. Velge et
rom som er mer synlig, som flere ser når de går forbi.
Få til en kombinasjon av fysisk kontor og være tilgjengelig digitalt i tillegg. Ta kontakt
med FTVer og Nina for å diskutere andre løsninger for de som må løse dette på
andre måter, eller har vanskeligheter med å få til dette.
SR-sak 22/20: Klassetillitsvalde
Ved FTV Michelle
Ønsker å få oversikt over dette, og skal ha kullkoordinator (nyt avb året) skal følge
opp at studentene som gå på det kullet, at det ikke er noen faglig kræsj ol.
Skal forsøke å få til en god oversikt over alle KTVer. Og valg der det mangler.
Fornuftig forslag å få ordnet KTVer, spesielt i disse tider. Viktig med bindeledd
mellom sin klasse, kullkoordinator og ITVer. 7-8 ITVer som er usikre på om de har
KTVer.
Dårlig/manglende kommunikasjon mellom PTV og instituttledelsen..(?)
ITVer sitt ansvar at det blir valgt KTVer – skal sende de som er blitt valgt til KTVer
skjema/link så de får registrert seg.
Alle institutt skal vite om dette -. Har vært snakket om på intituttledermøte flere
ganger.
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Innspill: hvordan skal man gjøre dette med valg av KTVer? via et opplegg for å
stemme i blackboard.
Kullkoordinatorene kan være behjelpekige med å finne KTVer? FTVene sakl
publisere lister ovre disse koordiantorene. Mange av de underviser 1.klasse selv.
-

Organisert ved hjelp av faglærere – ITV samlet inn kandidater som ble gitt til
fagklære som ordnet en avstemming

Konsulent sender link på nytt for at KTVene kan registrere seg der.
Bra på CV’en og det viser engasjement i klassemiljøet. Fin inngang til
studentdemokratiet, gratis lunsj og kake i enkelte tilfeller (møte med underviser). Gir
inside information på instituttet.
Ønsker en god beskrivelse (stillingsbeskrivelse) på hva KTV er?
Malin:
Godtgjørelse: skal spørre fakultetet om diplom.
Skal skrive stillingsinstruks og kommer tilbake til det
SR-sak 23/20: Kva kan vi som tillitsvalde gjere for å forhindre fråfall?
Ved FTV Michelle
Høyt frafall pga pandemien osv. Hva kan vi tillitsvalgte gjøre for å forhindre frafall
blant studentene?
Bjarte: Enten KTV eller SosKom (en ansvarlig gruppe) som arrangerte noe sosialt.
Fra medisinstudiet i fjor så var dette veldig hjelpsom
Michelle: Mange sitter hjemme alene og gjør masse øvinger, hva kan vi gjøre med
det?
Erik: Fysisk bra, digital er verre. Kjempe for fysisk oppmøte! Digital suger og det
tærer motivasjonen. Ønsker så mye som mulig fysisk. Det kommer til å være færre
deltagelse når ting er digitalt
Malin: Syns også viktig at digitalt løsning burde være en mulighet for de som ikke har
mulighet til å møte opp fysisk.
Bjarte: Stemmer for å ha det fysisk. Vi er alltid tilgjengelig digitalt, vi er alltid
tilgjengelig på mail osv, da kan man heller fokusere på fysisk den éne timen
Michelle: Fysisk øvingstimer! Man har ingen mulighet til å samarbeide med andre
fordi man sitter alene —> FRAFALL
Vilde: Mulighet å booke grupperom på skolen. Gjerne legge ut innlegg på Facebook
at muligheten er åpen. Minne folk på at det er en smart og fin mulighet til å jobbe og
se på forelesningen.
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Bjarte: Ta ordet siste liten på en førsteklasseforelesning og oppfordre og minne dem
på kollokviegrupper osv. Altså bleste alle mulighetene det fins å jobbe på skolen og
ikke jobbe alene hjemme.
Michelle: Ferdig med saken.

Eventuelt (Malin)
Hanna: Mange forelesere har ikke pauser under digital forelesning.
Rajetha: Har du tatt det opp med referansegruppen?
Hanna: Nei, det skal jeg gjøre.
Jonas: Kan ta det opp med NVUU.
Malin: Rajetha og Michelle tar det videre til NVUU
Vanja: Masterlesesalene krever retningslinjer fra NV-fakultetet for å kunne bruke
dem. Urettferdig at ikke alle har de samme kravene for smittevern ved bruk av
lesesalene.
Malin: Gjelder det andre fakultet?
Vanja: Det har ikke skjedd store endringer hos teknisk fysikk og de fikk brukt dem
siden dag 1. Syns det er urettferdig, men kan være de er dimensjonert slik at vi ikke
trenger å «endre» på noe
Malin: Alle 5.klassingene prioriteres, 4.klassingene har free-place-policy. Det
rapporteres inn tik fakultetet slik at fakultetet informerer om ledige leseplasser. Noen
lesesaler er plassert slik at de har 1 meter avstand fra før av. Men skal ta det videre.
Vanja: Vanskelig å komme i gang med en litteraturlesing når man ikke finner samme
plassen hvor man får fokuset man trenger. Det
Malin: Skal ta det med videre til lærermøte
Vanja: Fungerer bedre nå, det er oppe å gå
Møtekritikk (Malin)
Michelle: Blir den generelle kvaliteten bedre dersom video og lyd er av?
Malin: Lyden skal alltid av med mindre du ikke skal si noe. Har noen hatt noe
vanskeligheter ved det?
Jon Tobias: Skal generelt sett ikke utgjøre noe forskjell/problem. Det kommer an på
nettet, har ikke mye å si om video er av.
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Malin: Tolker stillhet som at alle er enige

Møtet hevet kl 18:04
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