Møtereferat

Til: Medlemmer av Studentrådet NV

Fra: FTVer i Studentrådet NV

Gjelder:

Studentrådsmøte

Møtetid: 16.15 – 18.00

Møtested: Zoom videokonferanse

Dato: 20.10.2020

Referent: Nina Westerlund Støen

Tilstede: Rajetha Sutha, Malin Pettersen Seime, Michelle Angell, Jonas Låstad,
Hedda Førde, Erik Hvid Hundstad, Hanne Lunden, Selina Chuan, Malin Persdatter
Mørseth, Vilde Vraalstad, Vanja Thorbjørnsen Stavland, Mathias Hanson Gerace,
Gina Braathen, Mats Kulås, Margherita Akhtari, Jon Tobias Aga Karlsen, Siri
Andersen, Fredrik Hole-Drabløs, Amina Cemalovic, Bjarte Møllerup Boge, Vebjørn
Sundal Førde, Aurora Isaksen, Mathilde Eiksund
Frafall: Cecilie Græsholt, Synnøve Dvergsdal

Møteleder FTV Michelle Angell
Saksliste:
Godkjenning av innkalling og referat
-

Innkalling og referat ble godkjent i møtet.

-

Runde rundt bordet; Michelle: feil i % 100 ikke 1000 %.

-

Velferdsmidler – noe om kontorendring. Fjerne del.

-

Oppredningen – ikke Opprydningen

-

Selina er skrevet feil 3 ganger

-

Frist for sak til Allmøte – feil dato

Runde rundt bordet
Fredrik NANO: Gjennomførte «Kvilepulsaften», en erfaringsoverføring for
førsteklasse. Div. oppklaringer ifb. studenthenvendelser opp mot et emne.
Mats IKP: Jeg har hatt åpent kontor og bedt en referansegruppe kontakte foreleser
for å avtale referansegruppemøte.
Vebjørn IFY: Har arbeida med val, og finne kandidatar til å ta over ITV stillinga. Elles
har delteke på møte.
Malin FTV: Jobba med allmøte og val. Fakultetsleiarmøte: alle fag utanom
bachelor/master-oppgåver, gruppeinnleveringar, mappevurderingar og muntleg
eksamen vil få ein begrunnelse- og klageknapp i Inspera. Fakultetet ønskjer at 100%
av eksamenane ved NV skal gå digitalt. Dekanen skulle diskutere dette på eit møte
med dei andre dekanane før han publiserar endeleg vedtak på onsdag. Møte med
prodekanane for utdanning: får 60 000 kr å dele ut ila VÅREN 2021 (tidlegare 60 000
for heile året), skal revidere retningslinjene for velferdsmidlar slik at vi kan fokusere
på å dele ut midlar til sosiale arrangement under pandemien.
Vilde IFY: Siden sist har jeg hatt åpent kontor, der jeg har promotert valget og bedt
folk bruke stemmeretten sin. Jeg har også promotert valget i forelesning, og vært
med på styremøte ved instituttet. I tillegg har jeg sammen med PTVene forberedt et
innspill til programrådet for fysmat basert på en spørreundersøkelse om studieplanen
som har vært sendt ut til alle studentene ved fysmat.
Siri IMA: Hatt åpent kontor og gitt beskjed til studentene det gjelder at man må være
stille på lesesal.
Bjarte LUR: - Åpent kontor med "Spør en tillitsvalgt". Promotert valget i forelesning.
Skaffet to kandidater som stiller til LTV for IE-fakultetet. Jobbet med studieplanen
med programrådet. Planlagt allmøte for LUR-studenter, gjennomføres i morgen.
Rajetha FTV: Meldt inn min kandidatur til valget, jobbet med allmøte og stelt i stand
workshoppen med FTS.
Hanne IBT: Jobbet med referansegruppeforum, skaffet kanditat til valg, planlagt
seminar med programrådet og 1.klasse, og vært på workshop angående
handlingsplaner til IBT
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Malin IBT: Hatt kontortid, vært på allmøte og på workshop med instituttet forrige
mandag for å jobbe med IBTs stategiske handlingsplaner for 2021. Snakket litt om
fokus på rekruttering fra MTKJ.
Gina IKP: Har hatt åpent kontor, og blestet for muligheten for å stille til valg. Har også
behandlet en del henvendelser/spørsmål fra referansegruppeforum.
Hedda og Erik IBI: Hadde UK møte i dag. Her diskuterte vi bla. endring av
eksamensformen, og at studentene blir bekymret for eksamen og karantene over
jula. Vi ble enige om å ha ett nytt møte hvor dette skulle videre diskuteres og
relevante emner skal revurdere eksamensform.
Amina IBA: Vi har arrangert KTV-møte som skal skje neste uke. Vi har deltatt på
Allmøte.
Margherita IMA: Åpent kontor og promotering av valget.
Selina IBT: Siden sist har jeg vært på workshop med instituttet om handlingsplanene
for 2021, allmøte for SR NV, hatt kontortid, og promotert valget.
Mathias IKJ: ITVer fra IKJ og IBT prøver å samarbeide om å få instituttene til å skaffe
flere lesesalplasser, tentativt datasalen utenfor realfagsbiblioteket, da IBT allerede
har tilgang til denne (men bruker den lite; derfor vil IKJ også få tilgang).
Vanja IKJ: Eg har hatt opent kontor og fått litt tilbakemeldingar om val av mattefag og
liknande og om det begrenser studentane i val av spesialisering seinare og kva
arbeidsgivarar vektlegger av slike fag. Dette har eg spørt instituttet om og gitt svar
tilbake til studentane. Eg har også deltatt på eit infomøte til 1. klasse på BKJ og
snakka om kva tillitsvalte er og gjer, gitt generell informasjon. I tillegg har eg
promotert nye kandidatar til ITV på kjemi og vore på ledermøte.
Michelle FTV: Jobbet med vedtektsendringer ifbm Allmøte og mye generelt rundt
Allmøtet. Har også laget og publisert flere Tillitinderannonser. Løftet frem
problematikk rundt muntlig eksamen i møte med Magnus og Karina, skal utarbeide
utkast til retningslinjer for "god skikk" for dette ved NV. Har vært i formøte til UU der vi
blant annet diskuterte "Ditt NTNU" og "Mitt NTNU" som representerer digital
kommunikasjon til hhv fremtidige studenter og nåværende studenter. Ytret ønske om
at "Mitt NTNU" prioriteres som prosjekt, som i praksis vil si at vi ønsker en
endring/forbedring av nåværende plattform: Innsida.
Aurora IBF: Siden sist har vi på IBF postet en del om nominasjonsuken og valguken
på Facebooksiden vår. Vi har vært innom kull og forklart hva en ITVer og oppfordret
folk til å stille. Vi klarte å skaffe 4 kandidater som nå stiller som ny ITV. Vi har også
hatt åpent kontor, der vi nå i valguken hadde konseptet «valg-twist». Her fortalte vi
folk om valget og serverte twist.
Jon Tobias IMA: hatt åpent kontor og blæstet om valget.
Jonas FTV: Den siste perioden har vært dominert av nominasjonsperioden, foruten å
sette opp valg og dekan-møtet har jeg og Malin vært på ledermøte tidligere i dag der
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det ble vedtatt å endre eksamensform på i hovedsak alle eksamenene til digital
hjemme-eksamen. Mer informasjon kommer ut offentlig etter dekan-møtet i dag.

Diskusjonssaker:
SR-sak 31/20: Workshop: Framtidas teknologistudier
Ved FTV Rajetha
Fremtidens teknologistudier skal legge til rette for at NTNUs teknologiutdanninger er
samstemt med teknologiutvikling, samfunnsutfordringer, og arbeidslivets behov fra
2025. Prosjektet Fremtidens teknologistudenter (FTS) skal i to år (august 2019 september 2021) utrede og utvikle et rammeverk for NTNUs framtidige
teknologiutdanninger på bachelor- master- og ph.d.-nivå. I fase 1 av prosjektet
"Bærekraftig kompetanse" satt sammen av FTS, er det beskrevet
kunnskapsgrunnlaget som FTS bygger på. Basert på det vil det bli presentert
kompetanseprofiler, og premisser og anbefalinger for videre utvikling av
utdanningene, under workshopen som blir holdt på møtet. Prosjektet sendes ut på
høring blant fakultet- og instituttnivå, og resultatene er grunnleggende for å sette
overordnet retning for hele resten av prosjektet og videre implementering i
organisasjonen. Meningen med høringen er for at FTS kan opplyse oss om deres
prosjekt, samtidig som de kan få høre litt om våre meninger og hva vi tenker om
prosjektet.
Prosjektleder for FTS Geir Øien holder presentasjon. Ferdig med fase 1 i prosjektet
nå. Presenterer resultatene og funnene fra dette.
Hvilken kompetanse trengs nå for fremtidens tek.studier. Og hvilke virkemiddel en
bør ha for å oppnå denne kompetansen.
Hva nytt krever fremtida – innspill fra studenter; mer kontakt mer team og
gruppearbeid, mer etisk refleksjon, mer vekt på bærekraft, campus bør understøtte
studentfrivillighet, gode identitetsarealer er viktig å utvikle og ta vare på. Mer
moderne eksamensformer. Ut ifra dette og andre innspill har vi utformet en visjon. Se
slide.
Truls Kippernes og Olav Tjeldnes er student representanter i prosjektet.
Innlegg; Trippelkompetanse – faglærere, kan være vanskelig å innrømme at de har
alt som kreves. Hvordan skal dere hjelpe faglærere å oppnå denne type kompetanse.
Svar; skal etter beste evne å kartlegge hvilke virkemidler som skal kunne legge til
rette for dette. Legge til rette for at de er i en bedrift en periode. Utdanningsfaglig
kompetanse
Interne kurs, lite for faglærere nå. Utvikle teaching lab. Vanskelig at alle faglærere har
denne kompetansen, men teamet av lærere bør kunne ha dette til sammen.
Også gagne NTNU at en får faglærere ut i bedrifter.
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Tilbakemeldingskultur, mer fokus på underveis-vurderinger – studentene kan reflektere mer
over egen læring, stimulere til de relativt komplekse profilene. Evnen til å kunne tolke og
bruke tilbakemeldingene til noe. Evne til å vurdere kvalitet av eget arbeid før en er ferdig
med det. Hvordan organisere dette uten at ressursbruken går i taket.
Innlegg: Helhetlig kompetanseheving; ta hensyn hva som skjer i andre fag –
kullkoordinator kan være til hjelp her. Store fellesfag som alle må igjennom, hvordan kan
man få til ..
Svar: Muligheter å spisse og tilpasse dette til de enkelte gruppene, de med samme
behov. Det kjøres noen piloter på dette nå. Tett kontakt gjennom programmet, kan få lagt
om rekkefølgen så det stemmer mer og bedre med de andre anvendte fagene som går
parallelt. Større grad av kontekstuell læring gjennom programfagene. Ha deler av faget
felles og deler hver for seg.
Kommentar – Y-fag, kunne være en fin løsning å gjøre det der.
Innlegg – Campusprosjektet. Har dere hatt et arbeid med arealer utenom
campusprosjektet ettersom dette ser ut til å ta veldig lang tid.
Svar: Vi styrer ikke noe av dette, men kan forsøke å påvirke faglærere som kan gi
ønsker videre. Studentaktiv læring v Oppredningen – «store komplekse problemer»,
trener stor grad av tverrfaglighet. Skal bruke dette senteret som en type Living Lab
hvor studenter fra mange ulike felt kan samarbeide om slike.
Ser frem til høringssvar fra SR-NV – det er også en innspill-knapp på nettsiden vår.
Også bare å ta kontakt med Truls og Olav for spørsmål eller innspill.

SR-sak 32/20: Julebord
Ved FTV Malin
Hadde vært hyggelig å arrangere julebord eller annen slags type avslutning av
semesteret. Og gjøre litt stas på de avtroppende tillitsvalgte. For å få til dette må
noen av medlemmene i SR melde seg.
Selina melder seg som frivillig. Hvis flere vil bli med å organisere
julebord/semesteravslutning så ta kontakt.

Eventuelt:
Studiebarometeret:
Thomas Vikestad – jobber med studiebarometeret og oppfølgingen av det.
Gir en kort introduksjon om hva det er og for å få de tillitsvalgte til å spre budskap om
viktighet av å svare på dette. Spør om blant annet læringsmiljø, undervisning og i år
koronasituasjonen. Alle 2.årsstudenter får en personlig lenke til spørreskjema på
epost.
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Viktig å svare på dette da det gir oss som jobber en innsikt i kvalitet, leses av
toppledelse, politikere og studentpolitikere, de som har mye gjennomslagskraft. Men
har ofte en noe lav svarprosent. Veldig viktig for å få tak i robuste og riktige resultater
som kan brukes. Vil være noen kampanjer på snapschat og instagram, forelesere
informerer og i Blackboard. Premie til kullet som har høyest svarprosent – i år pga
smittevern blir det gratis lunsj i kantina. Håper at Studenttillitsvalgte kan hjelpe til å få
opp svarprosentene.
• Teams – for å få varsel må en tagge med @ – Malin viser.
• Kullkoordinator – fil med navn på alle – gi dette til KTVene slik at de tar kontakt
(v Malin).
• Vil invitere de nyvalgte til et SR-møte før året er omme. (v Malin) Ingen
innvendinger.
• Muntlig eksamen (v Michelle) Mer viktig nå enn før når det gjelder god skikk
mtp muntlig eksamen. Viktig å få best mulig kvalitet. Send inn til Michelle.
Mye usikkerhet, forvirring, urettferdig mtp bokstavkarakter kontra bestått/ikke
bestått. Kommer informasjon fra ledelsen.
• Husk å be alle studenter på NV dere møter om å stemme! Gjerne vise hvor
enkelt og raskt det er. Så vi får opp svarprosentene vår. (v Michelle)
• Fra Ålesund v Amina. Kritikk i forbindelse allmøtet. Tok tid for å få lyd, fikk ikke
med seg starten. Kunne fått beskjed om at de ikke trengte tellekorps. Bilde og
lyd var dårlig og lyden hadde forsinkelse. Uheldig spesielt i forhold til
voteringene. Lurer på om det er mulig å ha et eget allmøte i Ålesund neste
gang. FTV Michelle takker for tilbakemelding, og lover å bedre dette til neste
gang. Godt forslag å ha eget Allmøte i Ålesund. Skal høre på FTV-forum og
konsulentene om det er andre og bedre måter å gjøre det på.

-Møtekritikk – bare å sende inn dersom en ikke har lyst til å si det høyt.
-Diggerunde – det digges
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