Studentrådet IE

Møtereferat Studentrådet IE
Sted: Digitalt på Zoom
Tid: 16:15-18:00
Dato: 25.08.20
Tilstede: Marte Hoff Hagen (FTV), Sebastian Vildalen Ekpete (FTV), Simen Killi
(FTV), Emil Elton Nilsen (IIR), Lukas Øystein Normann Stjernen (IDI), Monika Luu
(IDI), Andre Schjøth (IDI), Markus Tørnkvist (IEL), Ellisiv Sætherø Steen (IMF),
Emilie Rieber (IIK), Jeanette Tran (IIK), Simen Ramberg (IIKG), William Eide Seimer
(IIKG), Ingebrigt Stamnes Reinsborg (ITK), Knut Vågnes Eriksen (ITK), Elias Klakken
Angelsen (IMF), Emil Elton Nilsen (IIR), Annik Riise (IEL), Åste Solheim Hagerup
(AU), Bendik Bogfjellmo (IES).
Frafall: Maria Osa Myr (IIR), Ane Hovde Bø (LUR)
Møteleder: Sebastian V Ekpete
Ordstyrer: Sebastian V Ekpete
Referent: Kristin Eggen
Saksliste:
Møteinnkalling 25.08.2020 ble godkjent i møte.
Møtereferat 28.04.2020 ble godkjent i møte.
Sebastian ble godkjent som møteleder.
Runde rundt bordet (+ presentasjon)
FTV: Sebastian, studerer master i datateknologi. Er politisk ansvarlig som innebærer
å svare på høringer og følge opp studentrådet IE sin handlingsplan. Skal denne
høsten gå i ledergruppemøter, studieutvalget, fakultet-styremøter på fakultetet IE og
formøter til utdanningsutvalget og styre.
Simen, økonomisk ansvarlig og internansvarlig. Følger opp ITV-ene (når ny FTV er
på plass vil den være internansvarlig). Skal denne høsten gå i Studieutvalget og
Ansettelsesutvalget på fakultetet IE. I tillegg til møter i Studentrådet for ingeniører.
Marte er ny FTV, studerer Informatikk 5. kl. Er profileringsansvarlig. Skal denne
høsten delta i ledergruppemøter og fakultet-styremøter på fakultetet IE.
IEL: Stine, studerer master Energi og miljø. Har brukt tida på hvilke arbeidsoppgaver
vi skal gjøre og finne KTV-ere.

IEL: Markus, ny ITV. Studerer master energi og miljø. Jobber med å finne KTV-ere.
IDI: Monika, ny ITV. Går 2.kl Informatikk. Jobber med å få på plass KVT og PTV. Har
deltatt på instituttledermøte.
IDI: Andre, ny ITV. Studerer bachelor Informatikk. Jobber med å finne KTV.
IDI: Lukas studerer dataingeniør. Jobber med å finne KTV.
IES: Annik, ny ITV. Studerer bachelor elektro 2.kl. Har deltatt i ledermøte med
instituttet. Få på plass KTV og fulgt opp klage på manglende lesesal-plasser.
IES: Bendik 5. kl. Elsys, har vært både ITV og FTV tidligere.
IMF: Elias, studerer bachelor matematiske fag. Har hatt god dialog med
studieprogramrådet om oppstart 1.kl.
IMF: Ellisiv, ny ITV. Studerer master i fysikk og matematikk. Har deltatt i utvidet
ledergruppemøte.
IIK: Jeanette, studerer master kommunikasjonsteknologi og informasjonssikkerhet.
Har hjulpet programansvarlig å ta imot nye studenter, Har fått KTV-ene på plass.
IIK: Emilie, ny ITV. Studerer master kommunikasjonsteknologi og
informasjonssikkerhet. Har hjulpet programansvarlig med å ta imot nye studenter.
Har fått KTV-ene på plass.
ITK: Ingebrigt, ny ITV, men har vært ITV tidligere. Studerer master Kybernetikk og
robotikk. Har begynt å planlegge valg av KTV.
ITK: Knut, studerer master Kybernetikk og robotikk. Jobber med valg av KTV.
IIR: Emil 3kl. dataingeniør, gjenvalg. Deltatt på prøveforelesning. Det ønskes en
endring på ansettelsesprosessen, hvor studentene blir mere involvert. Vi har fått ITV
kontor.
IIKG: Simen, studerer bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhet. Jobber med å
få på plass KTV.
IIKG: William, studerer bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhet. Jobber med
å få på plass KTV.
AU: Leder av Studenttinget. Sørger for den daglige driften. Skal følge opp
Studentrådet IE denne høsten og deltar på studentrådsmøtene til IE.
LUR: Ane, studerer lektor realfag. Har vært i dialog med studentene og
klassetillitsvalgte og alle på LUR som har opplevd et godt mottak og en fin oppstart
av semesteret. Vi setter pris på at forelesere og emneansvarlige tar smittevern og
koronasituasjonen på alvor.

I møte med studieprogramrådet vil identitetsarealet for lektorstudenter ferdigstilles i
oktober, men er klart til bruk fredag 28.08."

OR-sak 26/20: Oppstartspunkter høsten 2020
Simen hadde en gjennomgang av møteteknikk:
• I digitale møter skrives spørsmål, saksopplysning, innlegg eller kommentar i
chaten.
• Det viktigste er at du får sagt det du ønsker. Møteteknikken kommer med
erfaring.
• Dere finner en oversikt over møteteknikk i mappen til studentrådet IE på
T:område.
Sebastian orienterte om forventinger de fakultet-tillitsvalgte (FTV) har til institutttillitsvalgte (ITV) som medlem av studentrådet IE (SR-IE):
• God kommunikasjon og informasjonsflyt.
• Tørre og stille spørsmål.
• Svare på e-poster.
• Komme forberedt i møter, slik at vi får til gode diskusjoner.
• Gå i møter på instituttet.
• Obligatorisk oppmøte på studentrådsmøtene IE.
• Innlede møter med klassetillitsvalgte (KTV) og programtillitsvalgte (PTV).
• Jobbe med synlighet på instituttet og i valgperioden.
• Ta vervet på alvor, ivareta studentenes interesser på instituttnivå.
Forventninger fra ITV til FTV:
• At informasjon kommer ut i rett tid, slik at man rekker å sette seg inn i saker.
• Opprettholde kvaliteten og se på nye muligheter.
• Sosiale arrangementer og at alle er med.
• Instituttene involverer ITV.

Studentdemokratiets arkivsystem (T:område)
• Kristin orienterte om NTNU sitt interne arkivsystem for medlemmene i
studentrådet IE (SR-IE).
• I mappen til Studentrådet IE finner dere vedtekter, instrukser, møtereferat,
erfaringsskriv, møteplaner og lignende som er nyttig i vervet som tillitsvalgt.
• Dere kan kopiere dokumenter, men ikke flytte på mapper og dokumenter.
• Det er også opprettet en egen arbeidsmappe (“Brukere”) for vært institutt og for
FTV-ene.
• Vi oppfordrer alle til å lagre ting som er nyttig for å få en god informasjonsflyt
mellom nye og gamle ITV-ere.
Slack:
• Studentrådet IE bruker slack som kommunikasjonskanal for medlemmene i
SR-IE.
• Fint om alle medlemmene i SR-IE registrerer seg med navn og tittel.
• Sende epostadressen din til FTV@sr-ie.no

Kontortid ITV:
Sebastian orienterte om at ITV-ene i Trondheim i utgangspunktet skal ha kontortid 2 t
i uka på kontoret til SR-IE eller på linjeforeningskontor. Dette kan ikke gjennomføres
dette semesteret.
• Oppfordrer ITV-ene til å møtes ukentlig enten digitalt eller fysisk for å godt
samarbeid.
• Ta kontakt med linjeforeningene.
• IIK hadde en presentasjon til 1 kl. om ITV, KTV og PTV.
• Lage plakater både felles og institutt-vis, profileringsansvarlig sin oppgave.
• ITV hadde en presentasjon til førsteårsstudentene på elektro.
• IEL har en facebook-konto, hvem vi er og hva vi gjør. Lavterskel med
facebook-melding, poster spørreundersøkelser.
Sosialkomite:
• I vår 2020 ble SR-IE enig om å opprette en sosialkomite for SR-IE.
• Jeanette IIK + 2 ITV-ere. Tas opp på seminar.
Studieprogramråd:
Kristin orienterte om saken.
• Tidligere har det vært FTV-ene sin oppgave å sende inn en oversikt over alle
programtillitsvalgte (PTV) til fakultet IE med. Dette har vært en tidkrevende
prosess og flere PTV-er har dessverre ikke fått lønn. Derfor ble vi enige med
fakultetet desember 2019 at den som er konsulent for studentrådet sin
arbeidsoppgave.
• Oversikt PTV H2020 ble sendt inn til fakultetet IE før sommeren.
• Hvem skal sikre at det er PTV studieprogramrådene? Det står ikke i
stillingsinstruksen at ITV skal ordne dette.
• Fint om dere kan se på dette i høst.
SR-sak 27/20: Koronasituasjonen
Sebastian introduserte saken. Hvordan har studentene opplevd mottak og oppstart av
semesteret med tanke på koronasituasjonen? Roger Midtstraum Prodekan for
utdanning og Dekan Ingrid Schølberg har etterspurt tilbakemeldinger fra studentene.
Kommentarer:
• IEL: Tilbakemelding at faddergrupper kun har blitt kjent med studentene i gruppa.
Behov for å etablere et nettverk for studentene på tvers av gruppene.
• IDI: 1. kl. har vært bekymret for at smittevernreglene ikke blir overholdt på fysiske
forelesninger. Valg av grupper i undervisning. Vi har oppfordret at 1 kl. skal være
på skolen slik at de blir kjent med andre studenter.
• IES: Faddergrupper har fungert. Utfordring med gruppearbeid i fag. Studentene
klager på kvaliteten på undervisning i forhold til digital løsning (dårlig lydkvalitet,
hva man ser mm). Dette bør kvalitetssikres.
• Elsys, har ikke fått så mange tilbakemeldinger.
• IMF, har et godt samarbeid med instituttet i forhold til undervisning av grupper og
kollokviegrupper og samarbeid med linjeforeninger. Fellesareal Matteland åpnes
på mandag. Varierende informasjon om smittevernreglene.
• Fakultetet jobber med å samkjøre felles informasjon.

•

•
•
•
•
•
•
•

IIK, har hørt med KTV-ene om hvordan oppstarten av semesteret har vært.
Opptak av forelesninger varierer. Det er opp til foreleser. Når kan vi være på
skolen?, informasjon som angår studentene kommer for sent, timeplanen endrer
seg, noen forelesninger krasjer.
AU- informerte om at ledelsen på NTNU diskuterer GDPR og personvern i
forhold til opptak av forelesninger. Oppfordrer ITV-ene til å stå på for at flest
mulige forelesere til å ta opptak av forelesningene.
ITK, fornøyd med fadderuken.
Sebastian, Fadderuken og Teknostart har gått bra, ledergruppen er fornøyd med
studentene.
IIR, savner å kunne bruke LAB, undervisningsrom blir brukt til oppbevaring.
IIKG, har fått innspill om at 1 kl. har mye digital undervisning, men kan møtes på
LAB, Ser kun skjerm.
Det vil komme et felles digitalt Oppmøtesystem på NTNU.
FTV-ene minner om å ta smittevernkurset som NTNU har sendt ut til alle
studenter.

Tilgang til våre lokaler, Kristin orienterte:
• I disse tider må vi i Studentdemokratiet dessverre redusere tilgangen til våre
lokaler på Gamle fysikk.
• Alle tillitsvalgte og andre studenter kan ikke ha fri tilgang til å komme og gå som
en vil som tidligere.
• FTV og ledelsen i AU har tilgang inntil videre.
• Det er selvfølgelig bare å komme hit for henvendelser, møter eller booke
møterom og clean-desk pult (vi konsulenter booker rom).
• Forskjellen er bare at dere må ringe på dør-klokka, så vil noen slippe dere inn.
SR-Sak 28/20: Handlingsplanen for Studentrådet IE 2020
Sebastian orienterte om saken. Studentrådet IE utarbeidet en handlingsplan våren
2020.
• Psykosial undersøkelse skulle sendes ut på instituttnivå nå i vår, men på
grunn av koronasituasjonen ble den utsatt.
• Vi skal sende den ut nå i høst, men må tilpasse undersøkelsen med
situasjonen vi er i.
• Det vil være tema på oppstartsseminaret 11.-13.september.
• Lenken til undersøkelsen vil bli sendt ut til alle medlemmene i studentrådet IE.
• Fint om alle leser igjennom handlingsplanen før seminaret og kom gjerne med
innspill hva du ønsker å jobbe med denne høsten.
OR-sak 29/20: Seminar høsten 2020 og tillitsvalgtkonferanse
Sebastian orienterte om saken.
• Seminaret for Studentrådet IE arrangeres i Trondheim og er helgen 11. – 13.
september. Obligatorisk for alle.
• Målet er å bli bedre kjent og få innsikt i rollen som ITV.
• FTV-ene skal ha planleggingsmøte i løpet av uka.
• Invitasjon, program og praktiske opplysninger vil bli sendt ut.
• Forslag at vi møtes på fredag for å bli kjent med en matbit. Ikke bindende
påmelding.

•

Forslag at man rullerer med hvem som sitter sammen, slik at alle blir kjent.

Arbeidsutvalget bruker å arrangere Tillitsvalgtkonferanse hvert semester til alle
tillitsvalgte på NTNU. Den er avlyst denne høsten.
• Studentdemokratiet vil tilby et digitalt kurs for alle tillitsvalgte ved NTNU. Ønsker
at både gamle og nye tillitsvalgte skal gjennomføre dette.
• Vi trenger hjelp av ITV-ene til å samle inn kontaktinformasjon til alle
klassetillitsvalgte (KTV) på fakultetet IE. Frist for å sende inn KTV 1. september.

OR-sak 30/20: Suppleringsvalg
Sebastian orienterte om saken.
• Studentrådet IE mangler fortsatt kandidat ITV for IDI i Gjøvik, men har fått
kandidater til FTV for IE.
• Vi ønsker at alle sammen hører med bekjente og kommer med forslag på
kandidater som kunne vært aktuelle.
• Allmøte med suppleringsvalg vil bli arrangert 7. september, foreløpig saksliste
publisert på «innsida».
• Dette blir et elektronisk valg, og hele møtet gjennomføres digitalt.
• I tillegg vil vi informere om velferdsmidler og den psykososiale undersøkelsen.
• Obligatorisk for ITV.
Eventuelt
Innveksling og utveksling mail fra Knut ITK:
• Frist 15. september.
• Det er tillatt å reise innenfor Europa. Som student vil man da være beskyttet
med Erasmus + hvis det skal skje noe drastisk og det blir enklere å reise hjem
ved kortere reise.
• Hvis man ønsker å dra på utveksling andre steder er det på eget ansvar. Man
mister da mulighet for forhåndsgodkjenning av fag og det anbefales ikke.
• Saken skal tas opp i utdanningsutvalget og på dekanmøte i neste uke. Det vil
da komme et vedtak på dette.
Kommentarer:
• Det må komme ut informasjon i god tid innen fristen 15. september.
• Være tydelig i diskusjonen med ledelsen at informasjonen kommer ut til alle
studenter.
Frist for å bestemme vurderingsform i fag. Spørsmål fra Ane lektor-tillitsvalgt:
• Frist sist uke, men det kan skje endringer,
• Fakultetet IE jobber for fysisk skriftlig eksamen.
• Eksamensdatoer for k-emnene bør komme tidligere slik at det ikke kræsjer
med andre eksamensdatoer.
• Håper at de har lært av tidligere erfaringer. Fleksibilitet i når det gjelder
endringer.
Jeanette IIK sak fra linjeforeningen Abakus:
• De holder på å utarbeide etiske retningslinjer i forhold til trakassering.
• De ønsker felles retningslinjer med institutt, linjeforeninger.
• Markus IEL informerte om at de har utarbeidet vedtekter på dette.

•
•

AU ny varslingskanal, HR forum har kartlagt trakassering.
Dette kan være et tema på seminar.

Orientering Ledergruppemøte i dag 25.08.20:
• Det ble tatt opp at det er viktig og ta vare på studenter som har mye digital
undervisning.
• Forslag å opprette en kullansvarlig (studass). Evt at KTV kan få et slikt ansvar
og få lønn for dette.
Møtekritikk
• Forslag til superkort pause midt i møte.
• Mange gode tilbakemeldinger og innspill som kan tas med videre til ledelsen
på fakultetet.

