Studentrådet IE

Møtereferat Studentrådet IE
Sted: Væktarstua Hotell, Møterom 1
Tid: 10:00-12:00
Dato: 08.09.19
Tilstede: Katrine Langvik (FTV), Bendik Bogfjellmo (FTV), Julie Adele SolumSjaavaag (FTV), Andreas Glad Farstad (IES), Matias Haugum (IES), Ingebrigt
Reinsborg (ITK), Thomas Borge Skøyen (ITK), Yusuf Harmankaya (IIR), Emil Elton
Nilsen (IIR), David Ramsvik Andersen (LUR), Bendik H. Haugen (IDI), Jon-Inge
Heggstad (IDI), Emir Derouiche (IDI), Charley Vo (IDI Gjøvik), Ari Kraut (IIK Gjøvik),
Martin Broch Furunes (IIK Gjøvik), Håkon Johnstuen (IMF), Even Myklebust (IMF),
Åste Hagerup (AU)
Frafall: Liv Ringheim (IEL), Maren Refsnes Brubæk (IEL), Ingrid Sørdal Volden (IIK),
Praveen Kirubaharan (IIK)
Møteleder: Bendik Bogfjellmo
Referent: Julie Adele Solum-Sjaavaag

Saksliste:
Møteinnkalling 08.09.2019 og møtereferat 20.08.2019 ble godkjent i møte.
Runde rundt bordet
IDI: Emir har hatt valg for nye KTV-er. Jon-Inge har valgt PTV-er og KTV-er og vært i
ledergruppemøte. Bendik har valgt PTV-er og deltatt på ledergruppemøte, samt vært
på møte med HS Abakus for å gå over tallene fra SHoT-undersøkelsen. Charley har
ommøblert et av identitetsarealene til «programmering», siden ryddepersonalet
hadde litt klager om det. Han prøver også å få erstattet noen av de gamle møblene
med nye. Han har også valgt nye KTV-er for både «dataingeniør» og
«programmering».
IEL: Var ikke tilstede, men sendte på mail. Liv og Maren har funnet nye KTV-er og
planlagt et møte med dem. I tillegg har de deltatt i en ansettelsesrunde av en ny
førsteamanuensis.
IES: Matias har vært i ledergruppemøte. Andreas har valgt KTV i 1.klasse og vært i
ledergruppemøte.
IIK: Ari og Martin har valgt KTVer. IIK Trondheim var ikke tilstede, men sendte på
mail. Ingrid og Praveen har valgt KTVer for 1.klasse, planlagt de første møtene med
KTVer og instituttet, vært i møter med instituttet hver uke og vært i første
studieprogramråds-møte.

ITK: Thomas og Ingebrigt har valgt KTV-er. De har informert litt om ulike
studenttilbud til den nye klassen. De har også assistert den nye KTV-en med
planlegging av førsteklassetur.
LTV: David har valgt KTV-er og arrangert førsteklassetur.
IIR: Emil og Yusuf har valgt KTV-er og PTV-er, men mangler fortsatt noen få. De har
hatt møte med prodekanen til IE der de diskuterte SHoT-undersøkelsen, problemer
spesifikt for IIR (f.eks. dårlig kvalitet på forelesninger), samt ting som har fungert bra i
Ålesund og som Trondheim og Gjøvik kan lære av (f.eks. mengde forelesninger mot
mengde lab/egenarbeid). De har planlagt møte med alle de tillitsvalgte i IIR, og
planlagt møte der de nye tillitsvalgte får møte ledelsen. De har også begynt
prosessen med få liv i linjeforeningen Epsilon.
IMF: Håkon har hatt oppstartsmøte med KTV-er og vært på møte med ny dekan på
IE. Even har signert kontrakt og vært i ledergruppemøte.
FTV: Alle FTV-ene har vært på kurs for kommunikasjon og arbeidsmiljø, jobbet med
seminaret og innvilget velferdsmidler. Julie har sendt inn høringssvar angående
studentrekruttering, vært i ledergruppemøte og vært på tillitsvalgtkonferansen.
Bendik har vært i ledergruppemøte og studieutvalget. Katrine har vært på formøtet til
LMU og tillitsvalgtkonferansen.
STi: Årets første STi-møte er blitt avholdt. Der vedtok blant annet Studenttinget en
Utdanningspolitisk plattform og at studentene ved NTNU ikke ønsker Honoursprogram. Ellers har jeg arbeidet en del med NTNU sin nye miljøhandlingsplan,
arbeidsgruppen for Universitetsbiblioteket og det funksjon i nytt campus og
gjennomføringen og planleggingen av Tillitsvalgtkonferansen. Jeg har også svart på
høringen NOU: Lærekraftig utvikling. Ellers mye daglig drift og møtevirksomhet.

SR-sak 32/19 Handlingsplan SR-IE høsten 2019
• Arbeidsgruppen som jobber med studentarbeidsplasser presenterte sitt arbeid
først. Det er lav dekningsgrad av masterplasser. Det er trangt, er ikke plass.
Ser ingen åpenbar løsning. Skal følge med på hvordan drivhuset blir ombygd
(IDI). Blir forhåpentligvis mer masterplasser og arbeidsplasser. Trenger mer
innblikk i andre institutt.
o En veiledende norm er at det skal dekke 60% - dette er målet
• Arbeidsgruppen som jobber med referansegrupper presenterte sitt arbeid.
Tredelt mål:
1. Gjøre det mer attraktivt å sitte i referansegruppe
2. Øke antallet rapporter som leveres
3. Sørge for at innspillene fra referansegruppa faktisk blir hørt
Tiltak på hvert område:
1.1 Lage en informasjons/holdningsskapende kampanje (plakater på
gløs under fadderperioden?) der det står eksempler på hva noen
referansegrupper har fått til, pluss info om at man SKAL få attest.
1.2 Lønn for å sitte i referansegruppe har blitt diskutert, men det er dyrt
og krever at alle skriver kontrakt. Kan gavekort være et alternativ?

•

1.3 Mulighet for å gjøre deler av øvingsopplegget frivillig for
medlemmene i referansegruppene? Bendik (ITV IDI) nevnte
forskningsprosjekt i TDT4102.
2.1 Utrede muligheten for å ha en forenklet spørreundersøkelse i
Blackboard. Fordeler: Opprettes automatisk i alle fag, og elevene har en
standard kanal for å melde ting til referansegruppa.
3.1 For selve referansegrupperapporten kan det også finnes et enkelt
spørreskjema i Blackboard med mulighet til å skrive tekst, og med mulighet for
å krysse av "Bør noe endres ved gjennomføringen av emne?" Om denne
trykkes kan emneansvarlig få automatisk varsel.
Arbeidsgruppen som jobber med SHoT presenterte sitt arbeid. Vil fokusere på:
o Psykisk helse – ha god oversikt over kontaktpersoner som helsesøster
etc.
o Alkohol i faddermiljøene - Ordlegging rundt arrangement. Ikke presisere
at det ikke er drikkepress da setninger som «det er ikke drikkepress»
kan virke mot sin hensikt. Ha alkoholnøytrale navn, f.eks. droppe å
kalle et arrangement «pils i parken». Oppfordre til mer variert opplegg i
fadderperioden, ikke kun fester. Bendik FTV nevner at man kan søke
velferdsmidler og at det ofte blir innvilget til edruarrangement i
fadderukene.
Flere mente det var veldig generelle tall i SHoT-undersøkelsen, ønsker gjerne
mer innsyn når det kommer til f.eks. kjønnsfordeling. Åste skal se om hun kan
hjelpe til med å få tak i disse tallene.
Validitet: Ta tallene i undersøkelsen for det de er, ikke spekuler i hvem som
har svart. Det er ca. 70% som har svart på undersøkelsen på NTNU og det er
ganske solid validitet.

SR-sak 33/19 Høring Langsgående vurdering ved NTNU
• Julie orienterte om høringen
• Det ble brukt litt tid på å lese igjennom de forskjellige definisjonene
(delvurdering, løpende vurdering, mappevurdering)
• Er det tilstrekkelig nok med delvurdering og mappevurdering?
• Hva er egentlig forskjellen på mappevurdering og løpende vurdering?
• Ble snakket litt om emner der det er involvert laboratoriearbeid og
semesteroppgaver etc.
• Kom en del innspill angående frivillig midtsemesterprøve
• Kom gjerne med fler innspill!

OR-Sak 34/19 Allmøte for alle studenter ved IE 18.09.19 suppleringsvalg FTV
• Bendik orienterte om saken
• Det er 18.09.09 kl. 16.15-17.00
• Obligatorisk å møte opp
• Vi burde ha noe å lokke med (pizza) og noe å reklamere med

OR-Sak 35/19 Medarbeidersamtaler for ITV-ene høsten 2019
• Bendik orienterte om at det skal holdes medarbeidersamtaler

•
•
•
•

Det vil skje i slutten av september/starten av oktober
Det vil mest sannsynlig skje under kontortider
FTV-ene får ansvar for noen ITV-er hver, og Kristin er med på samtalene
Blir mest sannsynlig Skype med Gjøvik og Ålesund

Eventuelt
Emir:
• Lurte på om det var mulig å få noe pizza etc. til KTV-møtene. Åste svarte med
at instituttet ofte er greie med å sponse pizza.
Emil:
• Ønsker å få mer engasjement i linjeforeningen Epsilon i Ålesund
• Forslag: Skaffe et fysisk kontor til linjeforeningen. Søke velferdsmidler til
kaffetrakter etc. til kontoret.

Møtekritikk
• Må bli flinkere til å lese sakspapirer som følger med møteinnkallinga
• Må bli flinkere til møteteknikk, og følge det opp
• Bra møte, selv om det var en sliten gjeng!

