
 

 

 
 

Studentrådet IE 
        

 
Møtereferat Studentrådet IE 
 
Sted: Digitalt på Zoom 
Tid: 16:15-18:00   
Dato:  20.10.20  
 
Tilstede: Johanne Diesen (FTV), Marte Hoff Hagen (FTV), Simen Killi (FTV), Emil 

Elton Nilsen (IIR), Monika Luu (IDI), Andre Schjøth (IDI), Sander Fuhr(IDIG), 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), Bendik Bogfjellmo (IES), Maria Osa Myr (IIR), Ane Hovde Bø (LUR), Lukas 

Øystein Normann Stjernen (IDI)  

Frafall: Åste Solheim Hagerup (AU), Annik Riise (IEL), Sebastian Vildalen Ekpete 

(FTV) 

Møteleder: Simen Killi 
Ordstyrer: Simen Killi 
Referent: Kristin Eggen 
 
Saksliste: 
Møteinnkalling 20.10.2020 ble godkjent i møte. 
Møtereferat 29.09.2020 ble godkjent i møte. 
Simen Killi ble godkjent som møteleder og Kristin Eggen som referent. 
 
Runde rundt bordet  
IEL: Samlet kandidater til valget. Promotert valget. Ledergruppemøte. KTV-møte med 
diskusjon om eksamenssituasjonen og avklaring angående hjemmeeksamen og 
karakterskala.  

Sittet i ledergruppemøte. Funnet mange (!!) kandidater til å stille som ITV. 
Medarbeidersamtaler.  
 

IDI: Siden sist har jeg arrangert et KTV møte, vært på et møte i SPR til dataingeniør 
og deltatt på ledergruppemøte.  
 
Vært på ledergruppemøte og deltatt på undervisningsutvalget. Diskutert med de ulike 
partene om vurderingsformen til eksamen. 
 
IDIG: Vært i møte med instituttledelsen, utdanningsutvalget og arbeidet med 
handlingsplanen under organisasjonsfeltet.  



 
IES: Bendik, KTV, skal snakke med instituttet om eksamenssituasjonen. 
 
IMF: ULG-møte. Hatt allmøte med IMF for BMAT-studentene. Arrangert kollokvie for 
1.klasse BMAT for å forsøke å skape nettverk. Brukt en del tid på å samle saker til 
SPR og til sentralt undervisningsutvalg. Har diskutert emneportefølje og fagutvalg.  
Har diskutert korona og eksamen med studenter. Har rekruttert ny ITV for IMF. Hatt 
koselige medarbeidersamtaler! 
Pratet en del med Emilie og instituttledelsen om noen problemer i 
matematikkemnene for Emilies institutt (IIK?). 
 
IIK: Abakuskontoret om valg. Sendt ut spørreundersøkelse til studentene om 
hvordan de opplever studiehverdagen. Dialog med nestleder IMF i 2 mattefag. 
Arrangert minigolf for studenter. Jobbet med mentorordning. 
 
ITK: Rekruttert kandidater til IEL og ITK. Masterstudenter måtte flytte lesesalplasser.  
 
IIKG: Studentparlamentmøte. Kvalitetsseminar med KTV - fikk bli kjent med 
instituttene litt nærmere å høre erfaringer om digital undervisning. Møte med 
instituttet. 
 

IDIG: Møte med instituttledelsen og deltatt i utdanningsutvalget. 
 
LUR: Møte med studentrådet lektor sammen med representanter av 

forvaltningsutvalget for lektorutdanningen (FUL). Her ble modell 2 (Rønquist 

modellen), der exphil blir lagt inn i 5. semester for å lette på arbeidsmengden, lagt 

frem og vurdert opp mot de ulike studieprogrammene. Møte med 5LU (LÆR1000 og 

vurderingsform i fagdidaktikk 2). Arrangert møte med KTV-ene (eksamen dette 

semesteret); Arrangert allmøte (LTV og FUL representant) og jobbet med å få 

studenter til å sende inn kandidatur til studentvalget. Møte med IMF der det ble tatt 

opp litt angående hvordan eksamen skal avholdes. Kontortid.  

IIR: Hatt tillitsvalgtmøte, den største saken gikk på undervisningskvalitet i matte for 

både Data og Automasjon, men var ellers overraskende lite saker. Jobbet med en 

sak, som handlet om dårlig undervisning i intelligente systemer. Har hatt møte 

sammen med instituttet med rektor, snakket om linjeforeningen arbeid under corona. 

Holdt på med ITV-valget. 

FTV: Marte har deltatt i ledergruppemøte, jobbet med profilering, plakater (som dere 

finner på T:område) og valg av kandidater. 

Johanne har deltatt i studieutvalget og FTV forum. 

Simen har deltatt i ansettelsesutvalget, studieutvalget og hatt møte med 

handlingsplangruppa.  

SR-sak 29/20: Besøk av IEs dekan Ingrid Schjølberg 
Dekan Ingrid Schjølberg presenterte seg selv. 

• Dekan ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE). 

• Fakultetet IE har 1000 årsverk, 7 institutter og 8000 studenter. 

• Har doktorgrad i teknisk kybernetikk og er professor i Marin kybernetikk. 



• Opptatt av studentvelferd og et inkluderende studentliv. 

• Opptatt av å få til en god eksamensutvikling for våre studenter. 

• Forrige mandag 12.oktober sendte fakultetet IE melding til instituttene at de 
må se på alternative eksamensformer denne høsten. Det skal være møte med 
prorektor for utdanning Marit Reitan om gjennomføring av høstens eksamener. 

• Matte 1 krevende å få til som hjemmeeksamen. 

• Fakultetet ønsker færrest mulige skoleeksamener. 

• Faglærerne har fått frist til mandag 26. oktober kl. 14:00 for hvordan 
eksamensformen skal være denne høsten. 

• Fakultetet er klar over hvilke utfordringer dette kan medføre for studentene i 
forhold til karanteneregler. 

• Fakultetet ønsker forslag til tiltak for å opprettholde det sosiale miljøet for 
studentene. Det er opprettet kullkoordinatorordning. 
 

Innspill og spørsmål til dekanen: 
Eksamen 

• IMF har flere utfordringer i forhold til gjennomføring av eksamen.  

• Ved muntlig eksamen kan kandidaten være på campus. Sensor møter opp 
digitalt.  

• Matte 1 blir sannsynligvis skoleeksamen. 

• Folkehelseinstituttet og kommunen jobber med at det skal være 2 m mellom 
studentene på eksamen. Dette kan resultere at fysisk eksamen må gå over 
flere dager og blir vanskelig å få gjennomført i praksis. 

• Fakultetet ønsker at det skal legges til rette for mere mappevurdering i 
vårsemesteret.  

• Ekstraordinær konte i januar. 

• Dekanen oppfordrer FTV-ene å følge opp kullkoordinatorordningen på 
ledergruppemøtene. 

• På hjemmeeksamen skal vurderingsformen være bestått/ ikke bestått. 

• Vurderingsform bokstavkarakter kan være mere motiverende. 2 streker under 
svaret. 

• Hva er grensen for godkjenning av bestått / ikke bestått? 

• Dekan vil ta opp dette og komme med felles instrukser. Hun vil informere om 
dette til FTV-ene. 

• ITK positivt med større dialog og deling av informasjon fra fakultetet. 

• Fordeling av informasjon har blitt bedre siden forrige semester. 

• Fakultetet vil sende ut mere informasjon om eksamen i neste uke. 
Identitetsareal 

• Hvordan opprettholde identitetsareal ved nye campus IMF? 

• IMF vil bli påvirket på grunn av at Stripa vil bygges om. 

• Dette må vi komme tilbake til. 
 

Kullkoordinatorordningen 

• Kullkoordinatorordningen på IMF har ikke kommet i gang. 

• Ved IDI fungerer ikke kullkoordinatorordningen. Der er det faglærere som har 
dette ansvaret. 

• Det er opp til instituttene om hvordan ordningen skal gjennomføres og hvem 
som skal ha kullkoordinatorrollen. Studentene eller faglærer. 



• IIK synes det er positivt når faglærere er kullkoordinator. Studenten blir mere 
kjent. Med faglærer. 

• Kullkoordinator er agenda på neste ledergruppemøte på fakultetet.  

• Tanken bak denne ordningen er at det blir direkte kontakt med faglærer og 
bedre kvalitet på undervisning. 

• IEL har erstattet KTV med kullkoordinator. Forslag at det er et samarbeid med 
referansegrupper som en ekstern observatør. Videreføring mellom trinnene. 

• Oppfordring til god og åpen informasjonsflyt fra foreleserne og riktig beskjed. 

• Kom gjerne med flere innspill til FTV-ene slik at de kan legge det frem for 
fakultetet. 

• Dekanen ønsker at SR-IE kartlegger kullkoordinatorordningen på instituttene. 
 
Dekanen oppfordrer de tillitsvalgte til å ta kontakt med instituttene og fakultetet om 
saker dere er opptatt av. 
 
 

 
     
SR-sak 30/20: Koronasituasjonen 
Simen presenterte saken. Vi ønsker at alle hører rundt på instituttet sitt hvordan 
studentene opplever situasjonen nå. Hva fungerer, hva fungerer ikke? Hva er 
bekymringsområder for tiden? Vil ha innspill på blant annet digital undervisning, fysisk 
undervisning, smittevern, bekymringer rundt eksamen, etc. 
Innspill: 

• IEL har diskutert med KTV-ene om hva som fungerer og hvilke tiltak er det behov 
for. 1.kl. har fått det bedre. Mye usikkerhet rundt eksamen. Oppfordre alle KTV/ 
kullkoordinator å høre med studentene. 

• IDI er studentene opptatt av eksamen, scanning av qr-kodene. Holder seg 
hjemme forelesning. 1 metersregelen. 1. kl. skuffet hvor lite fysiske forelesninger 
det har blitt. 

• I studieutvalget er det blitt tatt opp at det må legges til rette for at studentene 
registrerer seg i forelesninger. 

• IDIG og IIKG er studentene opptatt av mangelen på informasjon rundt eksamen.  

• Forslag at det blir påmelding til forelesningene. IEL har dette i enkelte emner. 

• IMF – FB tilbakemelding på eksamen, men det er fortsatt utfordringer for digital 
undervisning. Matteland bekymret for at studentene ikke registrerer seg på 
identitetsareal. Det bør være digital undervisning i mindre fag. Ved karantene kan 
enkelte studenter oppleve at det ikke blir undervisning i det hele tatt. 

• IIK har sendt ut en spørreundersøkelse til sine studenter. De er opptatt av 
registrering Qr kode, renhold i undervisningsrom, bekymring rundt eksamen. 

• ITK har diskutert dette med instituttledelsen. 

• LUR, studentene har hatt ønske om mere digital undervisning som har blitt fulgt 
opp. 

• IIR, tekniske utfordringer for digital undervisning. QR-kode må logges inn med 
feide. Kan dette gjøres på enklere måte? 

• QR-kode det må være samme system over alt. Det er 2 system på NTNU  
 
 
OR-sak 38/20: Valg  



Simen presenterte saken. Vi ønsker en status og informasjon om hvordan valget vil 
foregå. 

• Mandag 19.oktober – torsdag 29.oktober 

• Resultatene av valget blir publisert fredag 30. oktober 
 

Innspill: 

• IEL, har promotert på Instagram, facebook og linjeforening. 

• EMIL studenter, har utfordringer med å stemme på valget til ITV.  

• IDI, promoterer valget gjennom linjeforeningens kanaler 

• IIK, facebook, linjeforeninger. 

• ITK, oppfordrer kandidatene som har stilt til valget til å promotere seg selv. 

• Høre med studieveileder om å sende ut e-post til studentene om valget og huke 
tak i folk. 

• IIR har skriverettighet i Blackboard, hvor man kan legge ut kunngjøringer. 
 

OR-sak 39/20: Psykososial undersøkelse 
Presentasjon av arbeidet vi har gjort på den psykososiale undersøkelsen. 
Saken ble utsatt til neste møte. 
 
Eventuelt 
Velferdsmidler: 

• Gjennomgang av søknader velferdsmidler blir ferdigstilt i morgen onsdag 
21.10.20. 

 
Julebord for SR-IE ved Jeanette og Johanne: 

• 6. november. Kommer tilbake til tidspunkt. 

• Annik skal ha lokalet. Fest til Simen. 

• Alle tar med en rett hver til kurvfest.  

• Sender ut en invitasjon med påmelding til uka.  

• Antrekk Galla med daljer.   

• Vi spleiser på regningen. 
 
Neste studentrådsmøte blir 10. november kl.16:15. 
 
Møtekritikk 

• Vil gjerne ha 5 min. pause midt i møtet 

• Trivelig at dekanen deltok på møte. 

Diggerunde  

SR-Sak 31/20: Handlingsplan: Workshop i arbeidsgrupper 
Møtet ble avsluttet med møter i arbeidsgruppene, hvor det ble jobbet med 
handlingsplanen. 


