
 

 

 
 

Studentrådet IE 
        

 
Møtereferat Studentrådet IE 
 
Sted: Digitalt på zoom 
Tid: 16:15-18:00   
Dato:  14.02.21  
 
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), Maria Osa Furmyr (IIR), Sigurd Solheim (AU) 

Frafall:  

Møteleder: Marte Hoff Hagen 
Ordstyrer: Marte Hoff Hagen  
Referent: Kristin Eggen 
 
Saksliste: 
Møteinnkalling 14.02.2021 og møtereferat 19.01.2021ble godkjent i møte. 
 
Marte og Kristin godkjent som leder og referent. 
 
SR-sak 01/21: Runde rundt bordet  
Alle forteller hva de har gjort siden forrige møte (og sender sammendrag til Kristin).  

IEL, Vært i flere ledergruppemøter. Hatt étt kullkoordinator møte og startet flere tiltak 
for å motvirke ensomhet. Sette opp kollokviegrupper og "semi-booket" et identitets-
areale for 1. klasse. Fått tak i et stort område der vi kan ha åpent kontor når de 
nasjonale restriksjonene roer seg ned. Kommunisert til studentene via facebook 
kontoen vår om ting som skjer. Et møte med kullkoordinatorer fra og KTV fra 
bachelor linjen på instituttet vårt. 

IDI, siden sist gang har vi på IDI i Trondheim vært på: ledergruppemøter, 
undervisningsutvalg, møte med PTV-ene og KTV-ene. 
 



IDI Gjøvik, Vært i studentparlamentsmøte og vært i kontakt med KTV-ene mine. 
Deltatt i møte med instituttledelsen og med kullkoordinator. Fått satt opp fysisk git-
workshop med pizza. 
 
 
IES Trondheim, Siden sist har vi hatt møte med ITV-ene på IEL, møte med FTV og 
KTV-ene. Deltatt på ledergruppemøte. 
 
IES Gjøvik, Siden sist møte har jeg hatt flere møter med ledelsen på IES.  
Vi som er ITV for IES har hatt et bli kjent-møte hvor vi har delt litt tidligere erfaringer. 
Vi har også hatt møte med vår kontaktperson av FTV-ene, Odd Arne.  
Jeg har funnet to nye KTV-er (Én i 2. klasse og én i 3.klasse) slik at alle retninger er 
representert når vi skal ha møte med KTV-ene. Har vært i møte med 
Studentparlamentet. Jeg har fått sendt ut en spørreundersøkelse for å se om 
studentene har forslag til sosiale aktiviteter som vi kan gjøre.  
 
Så nå skal jeg jobbe videre med svarene fra den undersøkelsen og ha et møte med 
KTV-ene for å høre hva de tenker om de sosiale aktivitetene og om det er noen saker 
som de ønsker at jeg skal ta med videre.  
 
 
IMF, Ellisiv og Sunniva har vært i utvidet ledergruppemøte og gitt tilbakemeldinger 
om hvordan studentene hadde det i oppstarten (før campus-stenging). Vi fikk åpnet 
litt på kjøkkenreglene før stenging, slik at studentene igjen skulle få tilgang på 
kaffemaskin. 
Sunniva har sammen med Elias (KK og tidligere ITV) begynt å lage "førstisspleis" for 
å sette sammen førsteklassingene i mindre grupper inspirert av Samfundets spleis. 
 
Ellisiv har kranglet med instituttet for å åpne Matteland slik at masterstudentene som 
trenger det kan få tilgang på lesesalplassene sine. 
 
Ellisiv har også prøvd å sette i gang det årlige masterseminaret for 5.-klassingene, 
men har møtt motstand fra travle professorer, men jobber fortsatt med dette. 
 
IIK, dialogmøte med PA og KTV-er. Oppstartsmøte med FTV (Odd Arne). SPR møte 

og planlagt sosiale arrangementer for å bedre miljøet. Vært i utvidet 

ledergruppemøte. 

 
IIK -Gjøvik, Siden sist har William og jeg vært i møte med Studentparlamentet. 

Jobbet med å få lage referansegrupper. Prøvd å finne på mulige sosiale 

arrangementer for 1 klasse her i Gjøvik. Fått feedback fra KTV 1 klasse om hvordan 

det har gått siden nyttår, resultatet har vært positivt fra de studentene vi har hørt fra 

så langt. 

 
IKT, kontortid på loftet til Omega og valgt KTV. Jobber med felles lesesal-plass 2.kl. 
 
LTV, hatt kontortid. Vært i utvidet ledergruppemøte og vært tilgjengelig for 
studentene på campus. 



 
IIR, ledergruppemøte, munnbind på lab ordnet seg. Planlegger allmøte med 
instituttet, refleksjoner rundt koronasituasjonen. Maria har vært med på å lage en 
spørreundersøkelse. 
 
AU, utdanningsutvalget, arbeidsprogram på STi vedtatt, forskningsutvalget, finne 
saker vi skal jobbe med i år. 
 
FTV:  
Odd Arne har hatt møte med ITV-ene. Deltatt på 2 formøter til NTNU styre. Deltok på 
STi-møte, hvor han presenterte 2 saker til arbeidsgrammet, studentarbeidsplasser og 
arbeide for et godt psykososialt læringsmiljø. FTV-forum og intromøte med fakultetet. 
Planlagt oppstartsseminar. 
 
Frederick deltok på befaring i Holtemannsveien for nye mastersal-plasser. Vært i 
ledergruppemøter med fakultetet, likestilling -og mangfold. Planlagt 
oppstartsseminar. Intromøte med fakultetet. 
 
Johanne har vært i formøte tillæringsmiljøutvalget. Sitter i et utvalg for 
elektroingeniørutdanningen som skal ha en ferdig plan i løpet av våren 2021. 
Planlagt oppstartsseminar. 
 
Marte har vært i ledergruppemøter og i møte med linjeforeningene og fakultetet. Tatt 
opp innspillene fra ITV-ene om psykososialt læringsmiljø. Planlagt oppstartsseminar. 
 
SR-sak 07/21: Vedta handlingsplanen 
Handlingsplanen for SR-IE ble diskutert på seminaret. 4 arbeidsgrupper blir satt 
sammen med å jobbe med 2 punkter hver på handlingsplanen. FTV-ene vil lede hver 
sin gruppe. 
  
Innspill: 

• IIK og EMIL har fortsatt utfordringer med registrering i riktig manntall. 

• Gruppa organisasjon vil jobbe med å løse dette problemet. 
 
Handlingsplan SR-IE våren 2021 

1. Undervisningskvalitet og fysiske forhold 
• Kvalitetssikring av referansegruppearbeid: 

o Sammendrag i alle referansegrupperapporter. 
o Gi mer insentiv til å være i referansegruppen. 
o Erfaringsoverføring av forrige semesters problemer.  
o Direkte link til forrige gruppes rapport i emnebeskrivelsen og studweb. 
o Sikre at endringene blir gjort noe med. 
o Synliggjøring av referansegruppen.  
o Bedre innføring hva det vil si å være i referansegruppen, og hva det stilles 

krav til.  
• Digital undervisning:  

o Alle undervisere må ha en god plan for eventuell digital undervisning hvis 
fysisk undervisning må stoppes eller kuttes ned på. 

o Sikre at det er et digitalt tilbud til undervisningen.  
o Opptak (ikke kun live) av alle forelesning der det er mulig.  

▪ Skal ikke være opp til kun foreleser selv. 
▪ Følges opp.  



o Sikre god faglig kvalitet i digitale øvingstimer. 
o Utstyrspakker til forelesere for å sikre god kvalitet uavhengig av sted. 
o Helse og sikkerhet skal trumfe personvern. 
o Videreføre det som faktisk ha fungert.   

• Krav til undervisere 
o Alle undervisere må ha obligatorisk opplæring med spesielt fokus på 

gjennomføring.  
▪ Oppfordre til bruk av Panopto (sammen med Zoom) 

o Språkkurs 
▪ Burde være mulig å gi undervisere engelskkurs istedenfor norsk når de 

skal undervise (dersom de ikke har gode nok engelskkunnskaper) 
▪ Kurs bør være fullført og språk på et akseptabelt nivå _før_ 

undervisningsstart. 
o Pedagogikk-kurs 

▪ Er dumt at de har 2 år (?) på å fullføre et slikt kurs. 
• Fysiske forhold  
• Sikring av nok studentarbeidsplasser, med spesielt fokus på studenter som skriver 

avsluttende oppgave (bachelor og master). 
• Tilgang på tilstrekkelig med lokaler/grupperom/møterom på campus. 
• Etterstrebe at studenter kan møte fysisk i forelesninger. 
• I korona: passe på at arealene som er satt av til fysisk aktivitet faktisk blir effektivt 

brukt av fysisk aktivitet. 
  

Profilering  
• Synliggjøre ITV og FTV:  

o Organisasjonskart. 
o Takeovers på Instagram. 
o Bruke Instagramkontoer til linjeforeninger. 

• Synliggjøre søknad om velferdsmidler: 
o Legge ut innlegg på nettside, Facebook og Instagram. 
o Sende ut en fellesmail til alle relevante linjeforeninger.  

• Synliggjøre hva ITV og FTV gjør for studentene: 
o Bruke Instagram og Facebook når det tas opp viktige ting på møter og vise 

resultatet. 
o Finne ut hva studentene har behov for på nettsiden og endre den. 
o Publisere formell informasjon på nettsiden. 
o Linke til nettsiden fra Innsida. 

• Synliggjøre valg, sende ut nominasjons- og interesseskjema 3 uker før. 
o Poste på nettside, Facebook og Innsida. 
o Lage Facebook-arrangement. 
o Bruke linjeforeningens magasin. 
o Bruke linjeforeningens nettside. 

 
Organisasjon  

• Rydde opp i valgsystemet:  
o Sikre at alle studenter får stemmerett ved riktig institutt og fakultet. 
o Finne ut om det lar seg gjøre at stemmerett registreres automatisk. 
o Finne ut hvorfor dette problemet oppstår og hvem som kan fikse det. 

• Utveksling: 
o Gjøre det lettere å finne kravene til godkjente fag ved ulike universitet.  
o Ha et system der en lett kan finne fag som tidligere har blitt godkjent i 

forskjellige studieretninger.  
o Innføre en “utvekslingsansvarlig” på hvert institutt, slik at man kan få mer hjelp 

angående utveksling.  
• Informasjonsflyt 



 

  
 
IIK og EMIL hadde fortsatt utfordringer med valg på organisasjon. 
 
Handlingsplanen for SR-IE ble vedtatt i møte. 
     
SR-sak 08/21: Profilering 
Selv om Studentrådet IE har representanter i alle utvalg som angår studentene scorer vi 
dårlig på studentmedvirkning på Studiebarometeret. Marte har derfor vært i møte med 
kommunikasjonsavdelingen på fakultetet om hvordan vi kan bli mer synlige for 
studentene.  

• Det er opprettet en felles Teams for å samarbeide om dette. Det er viktig å bruke 
sosiale media jevnlig og at alle i Studentrådet fritt kan publisere hva vi jobbe 
med. 

• De som blir satt i gruppe organisasjon jobber videre med dette. 

• Kommunikasjonsavdelingen mente at SR-IE burde fokusere mere på hva vi gjør 
enn hvem vi er. 

• F.eks. hva vi tar opp i møter med ledelsen og hva resultatet av dette blir. Fokuset 
må flyttes fra hvem vi er til hva vi gjør. 

• FTV-ene oppfordrer til at dere bruke Instagramkontoen. 
 
OR-sak 09/21: Velferdsmidler 
Vi har fått 300 000 kr av fakultetet dette semesteret som skal brukes til å øke 
studentvelferden. Det psykososiale læringsmiljøet.  

• ITV-ene må være med å spre informasjonen ut til linjeforeninger, 
kullkoordinatorer, KTV og andre studenter som trenger støtte til arrangement 
og utstyr. 

• Forslag om å bruke overskuddet fra seminaret til velferdsmidler. FTV-ene vil 
vurdere dette forslaget. Eventuelt gjøre noe positivt for medlemmene i SR-IE. 

• Åpner opp for søknader så snart vi har snakket med fakultetet om 
retningslinjer. 

• Forslag at søknadsfristen blir satt til midten av mars eller i begynnelsen av 
april. 
  

OR-sak 09/21: Studentrepresentanter 
Vi trenger 2 studentrepresentanter til arbeidsgruppe om psykososial undersøkelse 
som skal sendes ut på fakultetet, 2 til en vurderingskomité for offentlighetsvurdering 
av referansegrupperapporter og 1 til å være med i korte filmer til et nettkurs om 
seksuell trakassering. 

• Markus ønsker å delta i vurderingskomite for offentlighetsvurdering av 
referansegrupperapporter. 

• Hanne ønsker å delta i korte filmer til et nettkurs. 

• Alle ble oppfordret til å høre med medstudenter om å sitte i en arbeidsgruppe 
om psykosial undersøkelse. FTV-ene sender ut en felles e-post til 
linjeforeningene om dette. 

 
 
 



Eventuelt 

• FUS- oppdrag FTS 1 student 3+2 innspill, 15. 02- 30.03. Den legges ut på 
Studentrådet IE sitt team. 

• Anette, sander, Sunniva, Hanne vant quiz. Kristin sender premie i posten. 

• ITV-ene på IDI har en utfordring med at instituttet ikke følger gjeldende 
smittevernregler for mastersal-plasser. FTV-ene vil ta opp dette på 
ledergruppemøte med fakultetet. 

• IIK Sander ønsker tips til digitale sosiale arrangement 
Innspill: 

▪ IEL har hatt digital lunsj 
▪ ITK, spill-kvelder på discord 
▪ IMF, linjeforening har hatt digital lunsj, Amngues, discordkanal. Der kan 

flere være med. Har publisert dette på facebook 
▪ IIR, Møtes fysisk ute f.eks i skianlegg 
▪ AU, Samfundet har arrangert bålkveld med bål til bål aktiviteter. 

 

• SiT har fått tildelt 1,58 millioner kr fra KD for å opprette sosiale lavterskeltilbud. 
Det er satt ned en prosjektgruppe som informerte om tilbudet i forrige uke. 
Oppdraget deres er å fordele disse midlene i samråd med 
utdanningsinstitusjoner og studenter for å støtte konkrete tiltak. Det vil bli 
opprettet en egen fane på sit.no. 

 
Møtekritikk og diggerunde 
Ingen kommentarer 
 


