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DAGSORDEN MED SAKSLISTE 

 

 
Kl. 10:20 Velkommen ved de Fakultettillitsvalgte 

 Godkjenning av møteleder og møteinnkalling 

 Godkjenning av dagsorden 

 

Kl. 10:25  Runde rundt bordet 

 Cecilie: Deltok i vedtak av handlingsplan til fakultetet 

 Klaus: Daglig drift, vært på HMS-kurs 

 Kristoffer: Daglig drift, vært med på intervjuprosesser  

 Markus: Daglig drift, sett på omorganisering av studentarealer,  

 Øystein: Daglig drift, ingen programråd å være med i, fått ny KTV på 

Kalvskinnet 

 Marie: Daglig drift, diskutert om nye studieprogram på studieprogrammøte 

 Sofia: Daglig drift 

 Tarjei: Frafall av KTV, trengs ny 

 Truls: Oppdatert KTV-liste og promoteringsmateriale 

 Susanne: Innspill til blackboard forum har blitt tatt videre, Blackboard holder på 

å utarbeide ny versjon av Blackboard 

 Sigurd:  

 Joakim: Daglig drift, prosjekt 3 møte, stemningen på IDI er bedre enn før jul, 

finnes frustasjon mot NTNU-eiendom da de ikke føler seg hørt 

 Daniel: Daglig drift 

 Øystein: Planlegger klassetur til Oslo i mars 

 Jørgen: delprosjekt 3 går fremover, de skal prøve å unngå mye av byggingen 

under eksamensperioden 
  

 

 

 



Kl. 10:30 SR-sak 1/18: Forventinger & rolleavklaring 
Fra FTVene 

 De tillitsvalgte må holde seg oppdatert på innkommende epost 

 At de tillitsvalgte kommer presist til møter, husk å melde forfall. KTVer kan 

være varaer for ITVene 

 Kontortid brukes til tillitsarbeid, ikke fritid, besøkende har førsteprioritet. 

 Gjøvik & Ålesund: Har ikke avklart sin egen kontortid enda.  

 Kom med innspill til kontortemaene 

 

 
Fra ITVene 

 Hold god flyt av informasjon 

 Vær strenge under møter 

 
 

 

Kl. 10:35 SR-sak 2/18: Medarbeidersamtaler 

  FTVene  
 Ftvene ønsker medarbeidersamtaler med alle de tillitsvalgte 

ITVene 
 Medarbeidersamtaler betraktes som positivt 

o Gjøvik & Ålesund: Medarbeidersamtaler holdes over Skype evt på 

deres campus om FTVene kommer på besøk 

 

 

Kl. 10:40 SR-sak 3/18: Studentvelferdstiltak 
 Studenter fra 4. og 5. Klasse på Elkraft ønsker kjøleskap i kontorområdene. De 

får ikke lov til å kjøpe inn eget kjøleskap 

 Flere identitetsarealer, områder hvor studenter føler tilhørlighet 

o Man må være presis på hva studentene legger i identitetsareal 

 Sykkelverksted på campus, basic verktøy til vedlikehold av sykkel 

 Ålesund: Nye stoler til lab, eksisterende betraktes som meget ubehagelige 

 Gjøvik: Ståpulter 

 Bedre luft 

 Kalkulatorer med postfix notasjon 

 Be NTNU-eiendom om å gi studentene tilgang til vann igjen på arbeidsrom 

(vasker er blitt fjernet 

 Rydd ut skap og skrap fra lesersaler på elektrobygget 

o Plassen kan heller brukes på flere lesesalpulter 

 Flere vannkokere og mikrobølgeovner på campus  

o Fult mulig hvis det finnes timer på stikkontakten 

 Flere timere på lysbrytere i istedenfor sensor (Frustrasjon spesielt på Gjøvik at 

lyset skrur seg av når man sitter og jobber) 

 

 

Kl. 10:50 SR-sak 4/18: Studiebarometeret 
 Konkrete tiltak 

 Enklere utveksling til bachelor ingeniør og andre bachelormiljøer på Kalvskinnet 

 Bedre informasjon om frister og mer kompetente rådgivere 

 Veiledere oppleves som lite hjelpsomme under søknadsprosessen 

 Frustrerende å høre at studenter ikke drar på utveksling når det gis lite 

informasjon om mulighetene 

 Internasjonal seksjon finnes ikke i Ålesund 

 Bedre samarbeid mellom internasjonal seksjon og instituttene for å gi tydeligere 

informasjon om utveksling til studentene 

 Send ut informasjon på flere kanaler enn innsida 



 Mer forløpende informasjon om søknader som har blitt påbegynt, blir emner 

godkjent eller ikke? 

 
Studentmedvirkning 

 Studentene er ikke klar over endringer som skjer som et resultat av 

studentmedvirkning 
o Bedre informasjon om de tillitsvalgte kan føre til at studenter føler de 

blir representert i større grad 

 Tilbakemeldinger til referansegruppe etter at rapport har blitt levert 

 Studenter har ikke interesse i å påvirke 
o Spesielt om de ikke kommer tidlig inn i studentdemokratiet 
o Ser ikke endringene referanse 

 Det er ikke naturlig å vite hvem det lokale studentdemokratiet er hvis man er 

irritert over mangler i studiet 

 Studenter vet ikke at studieprogramråd finnes utover at de tillitsvalgte sier at de 

skal på et møte de vil ha innspill til 
o Studenter kan vite at det finnes et organ de kan påvirke uten å vite hva 

det heter 

 Studentene trenger bare å vite hvem de kan gi innspill til, ikke hele strukturen til 

studentmedvirkning 

 Studentene kjenner ofte kun til referansegruppene, og ikke KTVer eller ITVer 

 Tillitsvalgte må vise fjes oftere på informasjonskanaler 

 ITVene bør ha et møte med KTVene om deres rolle og arbeidsoppgaver, og 

strukturen på studentdemokratiet 

 Det burde finnes klare retningslinjer for hvordan drive tillitsarbeid 

 

Digitalisering 
 Resultatene av studiebarometeret blir ikke tatt seriøst av enkelte institutt 

o Mye av skylden legges på Blackboard, til tross for at 

spørreundersøkelsen ikke spurte spesifikt om Blackboard 

 Misnøye rundt Blackboard 

o Undervisere har ikke kunnskap om hvordan best bruke verktøyet 

o Undervisere deltar ikke på Blackboard-kursene 

 Meget varierende resultater på studiebarometeret, noe som gjør det vanskelig å 

tolke 

 Ålesund: Kvalitet ved digitale eksamen falt etter fusjon med NTNU 

 

 

 

Kl. 11:40 Eventuelt 
 Handlingsplan for Studentrådet IE 

 Handlingsplan blir revidert av Studentrådet i løpet av kommende uke 

  
 Shot-undersøkelsen 

 Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 

 De tillitsvalgte må be undervisere om å legge av tid til å fullføre undersøkelsen i 

løpet av undervisningen 
o I det minste informere om undersøkelsen 

 

Masterprogram har mistet arbeidsplassen sin (Ålesund) 

 Dette er noe fakultetsledelsen må ta tak i 
o De tillitsvalgte tar dette videre til dem 

 

 

 

Kl. 11:50 Møtekritikk 



 Ryddig møte 

 Ønskelig at det oppsummeres hva man er kommet fram til etter hver diskusjon 

 I hvilken grad blir innspill i Studentrådet tatt videre? Ting man ønsker at skal 

forbedres må konkretiseres 

 Passe på at diskusjoner ikke dras ut 

 

Kl. 11:51  Møtet heves 

 

 

 


