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Møtereferat Studentrådet IE 
 
Sted: Digitalt på zoom 
Tid: 16:15-18:00   
Dato:  19.01.21  
 
Tilstede: Johanne Diesen (FTV), Marte Hoff Hagen (FTV), Frederick Nilsen (FTV), 

Odd Arne Fosse (FTV), Emil Elton Nilsen (IIR), Maria Osa Furmyr (IIR), Monika Luu 

(IDI), Andre Schjøth (IDI), Sander Fuhr(IDIG), Carl Gustav Drabløs Myreng (IDI), 

Markus Tørnkvist (IEL), Sofie Barmen Stein (IEL), Ellisiv Sætherø Steen (IMF), 

Sunniva Engan (IMF), Emilie Rieber (IIK), Sander Fjeld Waasjø (IIK), Simen 

Ramberg (IIKG), William Eide Seimer (IIKG), Ingebrigt Stamnes Reinsborg (ITK), 

Hanne Opseth Rygg (ITK), Annik Riise (IES), Anette Fagerheim Bjerke (IES), Solvor 

Sevland (LUR) 

Frafall: Sigurd Solheim (AU) 

Møteleder: Johanne Diesen 
Ordstyrer: Johanne Diesen  
Referent: Kristin Eggen 
 
Saksliste:  
Innkalling 19.01.21 og møtereferat 10.11.20 ble godkjent i møte. 
Johanne ble godkjent som møteleder og Kristin som referent. 
 
SR – Runde rundt bordet 01/21  
Presentasjonsrunde + forventninger ITV. Runde rundt bordet 
IDI:  
Andre Informatikk. Håper det skal bli lettere å utføre vervet dette semesteret med litt 
erfaring. Være støttespiller til de nye i vervet. 
 
Monika informatikk. Fortsetter med god kommunikasjon og samarbeid. Vært i 
ledergruppemøte. 
  
Sander 2.kl programmering, nyvalgt. Jobbet med et fag det har vært litt problemer 
med. 
 
Carl Gustav 3. kl digital foretningsutvikling, nyvalgt. Deltatt i en ansettelsesprosess 
på instituttet og hatt erfaringsoverføring. Gleder meg til å bli kjent med studentrådet 
IE. 
 



IIR: Emil 3.kl dataingeniør og Maria skriver bacheloroppgave. Har hatt operative 
møter med ledelsen.  
 
IMF: Ellisiv 5.kl industriell matematikk. Håper på mere fysiske møter og bli bedre 
kjent med Studentrådet IE. Vi har fått kontortid. En studentsak hvor de ikke er 
fornøyd med et emne. 
Sunniva 2.kl bachelor matematikk, nyvalgt. Spennende med nytt verv. Har deltatt på 
møte med instituttet om å opprette en promoteringsstilling på IMF. 
 
IIK: Emilie 2.kl Kontek. Håper og møtes sosialt. Har vært i møte med ledelsen på 
instituttet og planlagt dialogmøte. Jobbet med en studiesak. 
 
Sander 1.kl Kontek, nyvalgt. Har hatt erfaringsoverføring med tidligere ITV og ønsker 
å sette meg inn i oppgaven som ITV på best mulig måte. 
 
IIKG: William og Simen. Rett før jul var vi i møte med noen studenter her på Gjøvik fra 
Master og noen fra instituttet angående noen fag der det hadde vært en del problemer. Etter 
jul har vi vært i et vanlig møte med instituttet. 

 
ITK: Ingebrigt, møte om kullkoordinator og div ansatte hvor vi har planlagt våren 
2021.  
 
Hanne 3.kl kybernetikk. Ønsker å kunne hjelpe medstudenter å gjøre 
studiehverdagen litt lettere. 
 
IEL: Markus EMIL 4.kl. Vil representere studentene våre. Siden sist har jeg hatt 
erfaringsoverføring. 
 
Sofie EMIL 4.kl. Gleder meg til å ta fatt på oppgavene som ITV. 
 
IES: Annik 2.kl. elektro. Oppstart av prosjekt for å bedre psykososiale miljøet i 1. 

klasse (samarbeid mellom IES, IEL og ITK). 6 student mentorer og 50 000kr.              

2. klasse har valgt studieretning, skaffet KTV for disse mindre klassene. Organiserer 

sosial kveld i forbindelse med velkomsten av studieretningen som tilhører IES. 

Joakim elektro, nyvalgt og nyopprettet stilling som ITV Gjøvik. Ønsker å hjelpe til der 
det trengs. Problemer med et fag på elkraft. 
 
Anette 4. kl. ELSYS nyvalgt ITV ved suppleringsvalg denne uken. 
 
LTV Solvor 3 kl. lektor. Gleder meg til å komme i gang. 
 
FTV: Marte informatikk, skriver masteroppgave denne våren. Har vært i møte med 
fakultetsledelsen hvor det det ble diskutert dagens situasjon. Har også deltatt i møte 
med fakultetet og linjeforeningene på IE. 
 
Frederick, industriell matematikk 3.kl, ny FTV. Gleder meg til å komme i gang. Har 
deltatt i ledergruppemøte. 
 
Odd Arne, 1.kl elektro. Ny FTV. Har deltatt i formøte til styremøte NTNU. 
 



Johanne, 3 kl. elektro. Har deltatt i ansettelsesutvalg og kullkoordinatormøte, hvor jeg 
la frem innspillene dere ITV har sendt inn til oss. 
 
Forventninger til ITV: 

• Svare på mail 

• Gå i møter med instituttet, følge opp studentene dere representerer 

• Skape engasjement 

• Stille spørsmål 

• Komme med innspill til saker FTV-ene etterspør 
 
OR- Generelt Studentrådet IE 02/21  
Johanne orienterte om Studentrådet IE. 
Møteteknikk:  

• Johanne gjennomgikk møteregler og møteteknikk for studentrådsmøtene. 

• Vi bruker innlegg, replikk, spørsmål, saksopplysning.  

• Digitale møter skrives tegnene i chaten. 

• Dere finner en oversikt over møteteknikk på teamsen til Studentrådet IE og på 
T:område. 

 
Kommunikasjonsplattform: 

• Det er opprettet et teams for studentrådet IE. 

• Opprette eget teams for hvert enkelt Institutt. FTV-ene har fordelt oppfølging 
av ITV-ene. 

 
Hva gjør vi på Studentrådsmøter?  

• Diskuterer aktuelle saker for studentene på IE.  

• Studentrådet har en egen handlingsplan med 4 tema, utveksling, lesesal-
plasser, profilering og psykososial undersøkelse. 

• Høsten 2020 delte vi medlemmene i studentrådet inn i 4 arbeidsgrupper som 
FTV-ene ledet. 

• Gruppa lesesal-plasser fikk kartlagt antall plasser og fikk åpnet opp for å bruke 
flere rom. 

• Vi vil videreføre og følge opp gruppearbeidet våren 2021. 

• Denne våren vil vi jobbe mere med den psykososiale undersøkelsen for våre 
studenter. Fakultet vil også jobbe med dette. Det kan være at vi skal 
samarbeide med fakultetet om en slik undersøkelse. 

 
SR-Oppfølging av studenter 03/21  
Marte presenterte saken. Fakultetets ledergruppe ønsker å få innspill fra oss på hva 
vi kan gjøre for å forbedre oppfølgingen av studenter. Og hvilke tiltak gjør dere som 
institutt-tillitsvalgte? Fakultetet IE ønsker en tettere oppfølging av studentene på en 
systematisk måte. 
 
Runde rundt bordet: 
IEL, Sofie, invitere på kake, åpent kontor. Skal sende ut en spørreundersøkelse til 
studentene i løpet av uka. 
 



IDI, Vi skal kanskje lage en undersøkelse. Linjeforeningen har hatt digitale møter. 
Kan bli for mange undersøkelser for studentene. Vi skal kontakte KTV-ene og ha et 
tettere samarbeid fremover med kontinuerlig input. 
Psykososial undersøkelse eventuelt et samarbeid. 
 
IES, Annik. Prioritert 1 kl. Det ble sendt ut en undersøkelse i høstsemesteret og en 
ny ved oppstart. Jobbe tett med KTV-ene. Vi har en aktiv KTV chat. 
 
Joakim, I Gjøvik møter vi studentene på lab og vi har en kontinuerlig dialog med 
KTV-ene. Få studenter som svarer på undersøkelser hos oss. 
 
Anette, kullkoordinator har sendt ut flere undersøkelser til studentene i høst. 
 
IMF, kontortid digitalt. Lettere for studentene å ta kontakt, facebook. Prate med folk 
på skolen. 
Koordinatorrollen på synliggjøres på en bedre måte. Det bør komme informasjon om 
kullkoordinatorrollen på innsida. Tettere oppfølging av koordinatorene og tettere 
samarbeid med ITV når man skal synliggjøre rollen.  
 
IIK, Studentkontakter skal fikse sosiale ting og det er opprettet en mentorordning for 
1. kl. Skal sende ut en undersøke om ordningen fungerer.  
 
ITK, ingen kommentarer. 
 
LTV, Fast kontortid både fysisk og digitalt med LTV i studentrådet NV. 
 
IIR, månedlige møter med PTV og KTV, møte med instituttledelsen hver uke. 
  
Marte vil ta med innspillene til ledergruppemøte med fakultetet IE i neste uke. 
 
OR- Oppstartsseminar 12.02-14.02 04/21  
Johanne orienterte om saken.  

• FTV-ene skal ha obligatorisk seminar 12.-14- februar.  

• Det blir sannsynligvis digitalt.  

• Kom gjerne med innspill til faglig innhold, sosialt (bli kjent leker, quiz), 
møtemat.  

• FTV vil begynne og planleggingen i neste uke. 
 
OR-Registrering av manntall 05/21  
Johanne orienterte om saken. For at studenter på IE skal kunne stemme på og stille 
til valg som FTV eller ITV, må man være registrert riktig. 

• Frist for registrering er 20. februar  

• Registrering i manntall sjekkes inne på student-web under min profil eller inne 
på valg-web (be om korrigering). 

• Dersom man skulle være registrert feil etter at manntallet er tatt ut 20. februar 
kan man klage på dette frem til 5.mars. 

• IEL Energi og miljø har en utfordring i forhold til riktig registrering.  

• Dette er en utfordring for studenter som går på et studieprogram som eies av 
fakultetet i stedefor instituttet eller tar fag ved forskjellige institutt. 

• Fint om alle ITV minner sine studenter på dette. 



• FTV-ene skal se nærmere på saken. 
 
SR- Juks under eksamen 06/21  
Johanne orienterte om saken. I høst har det dessverre vært mye juks, hvordan kan vi 
forhindre at folk samarbeider under eksamen? Hvordan kan vi forhindre dette? 
Konkrete forslag? 
  
Innspill:  
IIR, Ålesund har tatt opp dette som sak i Studentparlamentet. Eksamensformen må 
bli mer moderne og relevant for arbeidslivet, hvor hjelpemidler kan brukes. Hva er 
konsekvensene for studentene som blir tatt i juks? Mappevurdering, case, praktisk 
eksamen som viser hva vi har lært i faget og bruke hjelpemidler/ verktøy på en god 
måte. Muntlig eksamen kan fungere.  
 
LTV, gå over til mappevurdering som er mere relevant for arbeidslivet. 
 
ITK, Ikke ha eksamen. Tydelig forelesere som er åpen og konkret hvordan eksamen 
blir. Øvingsopplegget må forberede studentene til eksamen. 
 
IIK, gjennomføre lik straff ved juks på eksamen. Det må konsekvenser for studentene 
og informere om hva som skjer hvis du blir tatt for juks. Mappevurdering kan være en 
god erstatning og kan kombineres med eksamen. Studenten må føle at de kan 
pensumet. Enkelte eksamener var for vanskelig. I et emne i matematikk var det 38 % 
stryk. Gjør det lettere med mere reflekterende eksamener. Matematikkeksamener 
kan gjennomføres med ulike tall/ variabler. 
 
IMF har gjennomført oppfølgingssamtaler i noen emner i løpet av semesteret. 
Prosjektarbeid, mappevurdering, tar eksamenspresset bort fra studentene. Master 
kan gjennomføre muntlig eksamen i mindre emner. Instituttet har deltatt på Webinar 
om gode digitale eksamener, hvor forelesere presenterte gode eksamensløsninger.  
 
Dette var et tilbud til alle institutt. Viktig å dele gode forslag med hele fakultetet. 
 
IES, mappevurdering, prosjekter underveis og rapporter med mere teori. Mere 
reflekterende oppgaver, mere forutsigbarhet slik at læring blir i fokus. 
Anette opplevde at enkelte forelesere hemmeligholdt hvordan eksamen skulle være. 
Dette kan påvirke folk til å ville jukse. Mappevurdering og muntlig eksamen bør sikre 
at språk ikke blir en utfordring.  
 
IDI, mappevurdering, en eksamen er 30 %. Prøveeksamen kan være en mulighet. 
NTNU må være tydeligere hva prosessen er ved juks.  
Utfordring med lange eksamener, oppfordrer til juks. Studentene er vant til å «koke» 
og samarbeider med andre studenter, vant til å skrive om. Mappevurdering. 
Hypotetiske spørsmål, refleksjonsoppgaver og tekstsvar gjør at det blir vanskeligere 
å jukse. 
Sander, mappevurdering. Skriftlig eksamen med ulike spørsmål. 
Carl Gustav noen universitet må signere egenerklæring ved hjemmeeksamen. Se på 
hvordan andre universitet har løst gjennomføring av hjemmeeksamen. 
 



IEL, tallvariasjon, ulike variabler, men oppgavene må være lik slik at studentene blir 
vurdert på likt grunnlag. Lengre eksamen skaper usikkerhet og juks. Satse på 
mappevurdering, hvor eksamen teller mindre. Imot kontrollsamtaler. Det er lav tillit 
blant studenter og forelesere. Viktig med åpenhet. Ingen standardisering. 
 
IIR, ved høstens eksamen var det mye frustrasjon og stress for studentene. 
Underviserne må skape tillit til studentene istedenfor å mistenkeliggjøre dem. Bedre 
å gi ros. 
 
FTV-ene opplyste om at det ikke blir kontrollsamtaler ved eksamen våren 2021. 
 
Mange gode innspill som FTV-ene tar med videre til ledergruppa på fakultetet IE.  
Send gjerne inn flere innspill innen mandag 25.januar. 
 
 
Eventuelt 
Befaring i Trondheim om nye lokaler Holtmanns veg 2: 

• SR-IE i Trondheim har fått invitasjon til befaring i innleide lokaler. 

• Lokalene er nylig overtatt av IE og de jobber med etablering og få de i bruk for 
mastersalplasser. 

• De ønsker å invitere ITV/FTV. Gi beskjed til oss hvis dere vil delta. 

• Befaringen er onsdag kl. 12.00 -12:45. 
 

Profilering SR-IE våren 2021 

• Marte er profileringsansvarlig for SR-IE 

• Denne våren vil vi ha fokus på digital synlighet. 

• Det blir ikke laget plakater denne våren. 

• SR-IE har egen Instagramkonto studentrådet IE 

• Vi har laget et Excelark med plan for profilering/ synliggjøring på vår 
Instagramkonto.  

• ITV-ene setter seg opp på tidspunkt som passer. 

• FTV vil legge ut et innlegg med bilde fra vårt første SR-IE møte. 
 
Møtekritikk 
Ingen kommentarer 
Diggerunde 


