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DAGSORDEN MED SAKSLISTE 

 
Godkjenning av innkalling 
Innkalling godkjent 
 
Runde rundt bordet 
IDI: Deltatt på studieprogramråd, klargjør overgang 10stp. -> 7.5stp. 
Deltatt på ledergruppemøte 
Prøveforelesning 
Ktv møte var planlagt 7. Mars, utsatt til 14. Mars 
IIK Gjøvik: Ledergruppemøte, sluttfasen i klassetur for BITSEC 
Elkraft: Har skaffa ny KTV for 2. klasse, då vår forrige gjekk av. I tillegg til dette har vi vore på 
seminar med Elkraft-instituttet og har snakka ein del om opprettelse av den nye 
studieprogrammet DEEP, Digital Elektrisk Energi Program. 
ITK:  
- mangler KTV i 1. Klasse 2-årig master, etter at han trakk seg 
- planlegger semestermøte med instituttet og ktv-ene 
- vært på en del prøveforelesninger 
- sitter i studieprogramrådet, men mangler invitasjoner 
- kommer ikke på neste møte, da vi er på ekskursjon i Japan 
IIK Trondheim:  
Vært på ledergruppemøter 
Fått ny nestleder på instituttet 
Skal potensielt ha store arealendringer til høsten. 
IIR: Vært med på Risiko og Sikkerhetsanalyse hvor det har vert snakk om åpningstider på 
labber og HMS opplæring for nye studenter. Frykter her at tilgang til labber kan bli 
innskrenket, men jobber for å få ha lengst mulig åpningstider. 
Planlegger KTV møte med plan om å kjøre dette før påske. 
 
 
 



Klaus har vert i ledergruppemøte hvor det har vært diskutert ansettelse av ny professor og 
phd stipendiat, samt studieprogram for elkraft og automasjon. I hovedsak snakk om at det 
ønskes to forskjellige studieprogram for dette og ikke et felles, da man ikke ville kunne 
spesialisere seg nok innen hvert enkelt emne. 
Har en sak om at mange studenter er misfornøyd med undervisningen i et fag. 
IDI: Sittet i ledergruppemøter, jobbet med samlokaliseringsprosessen ved IDI, sittet i 
studieprogramrådsmøter, og håndtert lokale saker. Det er ikke stor å melde fra 
ledergruppemøter, eller studieprogramrådene. 
Angående samlokaliseringsprosessen så har kommunikasjonen mellom utvalgene, og 
studentene brutt sammen, som gjør det vanskelig å danne seg et helhetsbilde. 
Med det sagt så føler vi oss i dag godt nok informert. 
Lokalt er det mye som rører seg. 
Det er referansegrupper som trenger hjelp, og vi står overfor en krevende og fragmentert 
flytteprosess i mai. Disse håndteres lokalt enn så lenge. 
IMF: vert på utvida ledergruppe 
FTV Susanne: Ikke mye å tilføye utover det Cecilie delte. Holder på å gå gjennom alle 
studieprogrammene til hvert institutt for å sjekke hvor vi mangler KTVer. Kommer til å ta 
kontakt med de ITVene det gjelder. 
 
 
SR-sak 5/18 Overlapp og erfaringsoverføring 
FTV Susanne orienterer. Ber alle begynne å tenke etter om de kan tenke seg å sitte ett ekstra 
halvår, så vi får til overlapp og ikke må skifte ut alle ITV-er samtidig. I tillegg vil det bli tatt 
opp igjen i forbindelse med medarbeidersamtaler.  
Innspill; Positive til dette.  
 
SR-sak 6/18 Medarbeidersamtaler 
FTV Susanne orienterer. Dette vil bli holdt i vår, for alle. Vil nå forsøke å finne en uke som 
passer best for de fleste, det foreslåtte uker er 11, 14 el 15. Møtene holdes med 1 FTV og 
konsulent. Og at oppsett/mal for samtalen sendes ut i forkant av samtalen så alle kan 
forberede seg.  
Fordeler tider for dette når det er satt opp til kontorvakter. 
Innspill: Uke 15 passer best for flest.  
 
SR-sak 7/18 Læringsassistenter 
FTV Cecilie orienterer.  
Ønsker innspill på hvordan vi skal legge frem dette, begrense dette slik at det går gjennom 
hos fakultetet.   
Innspill; 

- Attester bør være lesbare elektronisk slik at faglærer slipper å lese gjennom alle. 

- Skjema for å huke av for kvalifikasjonene som er påkrevd, positive, vektlagte etc. 

- I tillegg til en motivasjonstekst. 

- Være mulig å laste opp en fil (attest). 

- Forslag fra Vegard, tas som ukestema på kontorvakter. 

 

 

 



SR-sak 8/18  SHoT-undersøkelsen 
FTV Jørgen orienterer. Viktig at vi får spredd plakater og info om dette. Det har blitt sendt 
oppfordring til instituttlederne (fra Dekan som fikk oppfordring fra Studenttinget) at 
foreleserne får beskjed om at de setter av tid i forelesninger til å ta denne undersøkelsen. 
Har noen opplevd at dette har blitt gjort?  

- Ikke ennå. 

KTV-ene har kun fått mail. 
Blitt tatt opp på linjelederforum, og noen har tatt det ned til sine linjeforeninger. 
Oppfordring – ta med plakater om SHOT og plakat over alle medlemmer i SR. 
Og finn ut hvilke områder dere kan få lov til å henge opp slikt. 
 
SR-sak 9/18 Faglig integrasjon 
FTV Cecilie orienterer.  Legger frem info via PowerPoint presentasjon som er blitt sendt ut på 
forhånd. Dette er arbeid som i hovedsak allerede har blitt gjort av FUI.  
Endringsforslag – skal åpne opp for litt større variasjon og åpne for andre kombinasjoner. 
Forslag til ny studieplan – 1.kl fortsatt blir 10 sp, 7,5 multiplum fra 2. kl. Andre forslag var at 
det var 7,5 hele linja. 
Mange utfordringer, men tanken bak det er god. 
Avgjørelsene tas i Studieprogramråd. 
Blir færre fag på hele NTNU, blir campus-paralleller.  
Flere emner på hver enkelt student, men færre emner totalt.  
Innspill i etterkant av presentasjonen.  
Viktig å si i fra veldig tydelig om deres innspill inn i studieprogramrådene og til representant i 
FUI på hvert Campus. Si fra hvis dere ikke blir invitert til FUI-formøter. 
 
 
Eventuelt: 

- NSO Landsmøte 20-22. april: Cecilie og Jørgen ble valgt til å være med på dette. Det 

skal velges AU til NSO og til Sentralstyret, i tillegg til komiteer. Er noen på vara-

listen, men hvis noen har lyst til å stille som vara er det bare å si i fra.  

- Minors (fra Vegard). Vært en rar prosess. Minors kan beskrives som en ekstra liten 

spesialisering i tillegg til det en skriver master om. Må være veldig bevisst de valgene 

en tar. En FUS-sak. (Forvaltningsutvalget for siv.ing) som noe som mulig skal 

innføres. Likt som gjøres i USA blant annet. Snakk gjerne med tidligere FTV Kaja og 

FTV Harald som nå er FUS-representanter, om dere har noen spm eller innspill.  

- Kartlegge studentarealer på IE – se hvilke behov det er fremover. Hva er ønskelig nå i 

samlokaliseringen. Viktig at en er klar over hva studentene ønsker seg og har behov 

for, slik at det blir lagt frem av FTV-er i de riktige fora. Slik som ønsket om stille 

lesesalsplasser. Det er sagt at disse arealene ofte står tomme og ubrukte, og bare 

brukes i eksamensperioden, men dette stemmer visst ikke i praksis. Skal foreta en 

kartlegging på dette.  

(Innspill; sjekke den tidligere arealkartleggingen).  

 
Møtekritikk: 

- Det tekniske har ikke vært optimalt. Husk å sjekke lyd før møtet. 

- Fint å få se de som snakket, bra at det ble flyttet på kamera.  



- Litt kluss med ordstyring.  

- Kunne gått gjennom møtetegn. 

- Det er ofte lettere hvis ordstyrer ikke innleder og har egne saker. 

 

Møte hevet 17:56 
 
 
 


