
 

 

 
 

Studentrådet IE 

 

Møtereferat Studentrådet IE 

Sted: Gamle elektro 1.etasje møterom G108 og på teams 

Tid: 16:15-18:00   

Dato:  16.11.21  

 

Tilstede: Mathias Fossum (FTV), Frederick Nilsen (FTV), Odd Arne Fosse (FTV), 

Elias Klakken Angelsen (FTV), Mats Finsås (IDI), Peder Smith (IDI), Johanne 

Tronstad (IDI), Sander Fuhr (IDIG), Elise Tajet Høigård (IEL), Sofie Barmen Stein 

(IEL), Espen Aglen (IEL), Sunniva Engan (IMF), Johanna Ulvedal Marstrander (IMF), 

Sander Fjeld Waasjø (IIK), Emilie Rieber (IIK), Line Høybakk (IES), Anette 

Fagerheim Bjerke (IES), Joachim Holm Barø (IESG), Solvor Sevland (LUR), Trygg 

Meyer Johannessen (IIR), Sakarias Sæterstøl (IIR), Sigurd Solheim (AU) 

Nyvalgte til stede:  

Hannah Fagerli Ranheim (IEL), Eirik Sebastian Runshaug (IES), Johanne Krogholm 

Sand (IMF), Torbjørn Birkenes (IIK), Maiken Aurora Andersen Gjerdseth (ITK), 

Anette Sætrang (LUR), Pål Djuve Vambheim (IDI) 

Frafall: Ingebrigt Stamnes Reinsborg (ITK) Simen Ramberg (IIKG), Espen Eriksen 

(IIKG), Thale Eliassen Fink (ITK) 

 

Møteleder: Frederick Nilsen 

Ordstyrer: Frederick Nilsen 

Referent: Kristin Eggen 

Observatør: Sigurd Solheim (AU) 

Saksliste: 

Møteinnkalling 16.11.21 og møtereferat 26.10.21 ble godkjent i møte. 

Runde rundt bordet  

Presentasjon av nye og gamle ITV og hva har skjedd siden sist. 

IEL - Sofie avtroppende ITV og Elise 5.kl EMIL. Vi har siden sist hatt Åpent kontor 

som vanlig. Kollokviegrupper (SiTLabs). Fått valgt inn ny ITV som tar over for Sofie 
etter jul. Planlegging av eksamensboost for 1. og 2. klasse EMIL, samt 1. klasse 
ELDIG. Arrangement med praktisk informasjon rundt eksamen, stressmestring, pizza 
og litt kos. Dialogmøte med instituttet. 



Espen 3.kl bachelor ingeniør Elkraft og bærekraftig energi.  Jeg har hatt møte med 

instituttet og de andre ITV-ene ved IEL. Jeg holder også på å planlegge en 

studentlunsj for Eldig-klassen. 

Hannah – 1.kl EMIL, ny ITV IEL. 

IDI- Mats 3.kl bachelor informatikk og Peder 5.kl master datateknologi 

Siden sist har vi funnet en ny KTV for 1.klasse Datateknologi. I tillegg er vi veldig 

glade for at IDI nå har fått satt i gang administrasjonen og invitert til flere møter. Vi 

har vært på Semestermøte med IDI ledelsen, Studentkontakter, Linjeledere og KTV-

er. Her ble det delt mye nyttig og vi fikk kommet med gode tilbakemeldinger med hva 

vi mener instituttet må jobbe med. I tillegg har vi vært i et møte angående arealer på 

IDI. Her ble vi enige om at noen mastersal-plasser skal gjøres om til kontorer. I 

gjengjeld fikk vi satt i gang et initiativ angående arealbruk på A3/A4. Vi håper dette vil 

gi oss studentene mer innflytelse på hvordan arealene vi bruker der er satt opp! 

Sander 3.kl bachelor programmering Gjøvik. Siden sist har jeg vært i kontakt med 

KTV-ene mine og deltatt på SP møte. 

Pål 2.kl digital forretningsutvikling, ny ITV IDI Trondheim. 

IES- Line 3.kl elektroingeniør. Siden sist har jeg vært i leder- og programrådsmøte og 

på studentworkshop med Senter for Fremragende utdanning. Jeg har også jobbet 

med å få endret eksamenskravene og undervisningopplegget i et fag der 

undervisningen ikke har vært tilstrekkelig.  

Anette 5 kl. Elsys (avtroppende). Siden sist har jeg deltatt på ledermøter og et møte 

om hvordan vi kan forbedre studiene på NTNU/IES i forbindelse med å skaffe et 

senter for fremragende utdanning. 

Joachim 2.kl elektroingeniør Gjøvik. Siden sist SR har jeg vært i 

studieprogramrådsmøte, møte med studentparlamentet, og KTV første klasse 

sammen med FUI-representant. 

Eirik 4.kl Elsys, ny ITV IES. 

IMF- Sunniva 3.kl bachelor matematikk (avtroppende) og Johanna master industriell 

matematikk. Siden sist har vi blastet studentvalget, fått inn Johanne som ITV, vi er 

fornøyde med 2 søkere til ITV-vervet. Vært i SPR-møte (studieprogramrådsmøte). 

Hatt kontortider og vært med på allmøtet. Vært i sentralt undervisningsutvalg - snakk 

om å endelig få et nytt emne som erstatter 4k for matematikkstudentene. Skrevet 

erfaringsskriv til Johanne. Funnet kontaktperson til en ny ordning som skal hete 

NTNU ung - kontaktperson for elever som tar universitetsmatematikk på 

ungdomsskolen/videregående. Vært i ULG-møte. 

Johanne 2.kl bachelor matematikk, ny ITV IMF. 

IIK- Emilie 3 kl. komtek og Sander 2.kl komtek (avtroppende). Siden sist har vi hatt 

dialogmøte med KTV og ny studieprogramleder. Klaget på en del dårlige kameraer. 

Fikset infomøte angående retningsvalg og utveksling for 5.åring master Komtek. 

Torbjørn 1.kl master digital infrastruktur, ny ITV IIK Trondheim. 



LTV – Solvor 4.kl lektor realfag (avtroppende). Siden sist har jeg vært i NOKUT-

institusjonsmøte og ULG – møte. Sentralt undervisningsutvalg. Diskutert nytt emne 

som kommer inn i studieplanen vår, noe som er en god nyhet. SPR - nytt råd. 

Promotert valget og fikk tre kandidater, tjohei!  Hatt kontortid. 

Anette 1.kl lektor realfag, ny LTV. 

IIR Sakarias, vi har hatt besøk av FTV på campus Ålesund. 

AU- Siden sist har det gått med mye tid til valg. Vi i valgstyret har hatt det hektisk 

spesielt med rekruttering, men også med å prøve å få opp oppslutningen og å stå på 

stand. De av dere som har sett resultatene vet at det kanskje ikke gikk så bra dette 

valget, og vi begynte umiddelbart arbeidet med å evaluere valget og arbeidet bak, 

slik at det skal gå bedre neste gang.  

 

Det har vært hele to møter i Utdanningsutvalget, hvor det mest spennende verdt å 

nevne er at vi nærmer oss en diskusjon om fadderukens innhold og lengde. Vi har 

også diskutert 2-sensorordningen, strategisk arbeid opp mot regjeringsplattformen, 

og eksamensgjennomføring i utvalget. I tillegg har jeg deltatt på konferansen 

Framtidskraft: en konferanse om kompetanse og læring for morgendagens arbeidsliv, 

ferdigstilt utkastet til hvordan man skal tolke nytt reglement med krav om to sensorer 

med arbeidsgruppa, tatt opp saken om opptak av forelesninger for FTVene, og møtt 

prorektor for forskning. 

 

I tillegg til at Studenttinget 2021 hadde møte hvor de blant annet førstegangsvedtok 

nytt reglement, hadde Studenttinget 2022 sitt første møte, hvor de valgte nytt 

arbeidsutvalg for kommende år. Det ser ut til at Sti 2022 blir en hyggelig gjeng med 

en god ledelse! 

FTV-ene:  

Elias – master i matematikk. Siden sist har jeg hatt medarbeidersamtale IIK Gjøvik. 

To AU-møter med mye sakspapirer. Møte for å dele ut siste rest av velferdsmidlene. 

Planlagt og gjennomført Ålesundsbesøk bestående av møte med linjeforeninger, 

studentparlamentet, KTV-er, PTV-er og ikke minst IIR-ledelsen. Ekstraordinert 

fakultetsstyremøte. Holder kontakten med Thron Aas på IE om sikkerhetskurset. 

Arrangert valg (selv om de andre FTV-ene gjorde mye mer her). 

Odd Arne Elektroingeniør, skal sitte et år til. Deltatt på Studieutvalgsmøte IE, FTV-

forum og jobbet med valget som var. Alle FTV-ere har deltatt på kontormøter. 

Frederick – Master industriell matematikk (avtroppende). Siden sist har jeg deltatt på 

studieutvalgsmøte, IE-utdanningsmøte og hatt siste runde med 

medarbeidersamtaler. Har også deltatt i dialogmøte med FUS-ledelsen, formøte til 

ordinært FUS-møte, ferdigstilt velferdsmidler og vært på besøk til IIR i Ålesund med 

Elias.  

 

 



OR-sak 38/21 Introduksjon til Fremtidens Teknologistudier (FTS)  

Studentrepresentant Olav Tjeldnes for arbeidsgruppen til NTNUs prosjekt 

«Fremtidens Teknologistudier» orienterte om prosjektet og arbeidet videre. 

Utdanningsprosjektet Fremtidens teknologistudier ble etablert august 2019 -2021 for 

å legge til rette for at NTNUs studieportefølje i teknologi er samstemt med 

teknologiutviklingen, samfunnsutfordringene og nærings- og arbeidslivets behov i 

perioden 2025 og fremover.  

Prosjektet har utredet og utviklet et anbefalt rammeverk for NTNUs fremtidige 

studieportefølje innenfor teknologistudiene.  

Det omfatter sivilingeniør- og ingeniørfag, samt realfag og arkitektur-, design og 

planleggingsfag. 

Prosjektet eies av prorektor for utdanning, Marit Reitan, og er en del av NTNUs 

utviklingsplan for fremtidens studietilbud, som også omfatter prosjektet Fremtidens 

HUNSAM-studier.  

3 delprosjekt: 

• Styrker og svakheter ved dagens studieportefølje 

• Ønskede kandidatprofiler for fremtidens NTNU-teknologer og overordnede 

prinsipper for teknologiutdanningene ved NTNU 

• Visjon og anbefalte prinsipper for videre utvikling av NTNUs teknologistudier 

Prinsipper for teknologiutdanninger: 

• Pedagogisk læringsmiljø.  

• Programdesign og kvalitetsutvikling. 

• Samarbeid og samhandling, nasjonalt og internasjonalt. 

• Læringsmiljø, fysisk, digitalt og psykososialt. 

• Læringsutbytte, integrert kompetanse, kommunikasjonsferdigheter. 

• Plan for å finne ut strategiske roller til forvaltningsutvalgene FUI, FUS og FUL. 

Innspill: 

• Hvordan skal dette integreres i undervisning? Dere kan komme med innspill 

på vår hjemmeside Fremtidens teknologistudier 

• Fremtidens teknologi, studentvis aktiv læring, hvordan opparbeide bedre 

pedagogisk kompetanse blant de vitenskapelige. 

• Eksterne forelesere. 

• Kom gjerne med innspill på relevant undervisningsopplegg. 

• IIK har utfordring med å ansette folk med relevant kompetanse. 

• Ansette flere universitetslektorer som har pedagogisk kompetanse. 

• Se på strukturelle endringer på undervisning. 

• Prorektor Marit Reitan er prosjektleder og tar det videre til aktuelle organ. 

• 2 sensorordningen, kan ha positiv innvirkning på forslagene som har kommet 

frem. Stimulerer til nyskaping. 

• Bedre vurderingsform ved at det er sammenheng mellom mål og 

læringsutbytte. 

https://www.ntnu.no/fremtidensteknologistudier


• Mappevurdering IDI må nå endre til en dårligere løsning på grunn av 2 

sensorordningen. 

• Dere kan komme med innspill på vår hjemmeside Fremtidens teknologistudier 

 

OR-sak 39/21 Siste gjennomgang av behandlede velferdsmiddelsøknader  

Frederick orienterte om saken. Etter siste studentrådsmøte har vi hatt 16124,52 kr 

igjen etter tilbakebetalinger og før vi innvilget flere søknader. Frederick gikk gjennom 

søknadene som har blitt behandlet siden sist studentrådsmøte, og presenterte hvilke 

som ble innvilget. Søknadene er allerede behandlet, så beslutningene kan ikke 

endres. Innsynsrapport er lagt ut på vår nettside studentrad.no. Oppfordre til å søke 

til våren 2022. 

Innspill: 

• Fint å se hvilke søknader som har blitt innvilget. 

• Alle studenter på IE fakulteter kan søke. Både enkeltpersoner, studentgrupper, 

studentorganisasjoner, linjeforeninger, identitetsareal Så lenge aktiviteten 

dreier om velferd. 

• Vi bør vi fortsette med å legge ut innsynsrapport på hvilke søknader som blir 

innvilget. Dette inspirerer til flere og bedre søknader. 

• Studentrådet får innvilget velferdsmidler til neste år også. Ikke avklart hvor 

mye ennå. 

OR-Sak 40/21 Oppsummering av valgresultater og oppslutning  

Odd Arne gikk gjennom valgoppslutningen H2021. Flere institutt hadde et reelt valg 

med 2 kandidater. LUR hadde 3 kandidater. Det må rekrutteres flere aktuelle 

kandidater i valget.  

Innspill: 

• Fikse på stemmesystemet. Fortsatt mange studnter som ikke får stemt på 

grunn av feil registrering. 

• Studentene må registrere på studieprogram. 

• Styrerepresentantene har vært i dialog med NTNU sentralt, men kan 

dessverre ta tid å få endret systemet.  

• Gavekort for de som klarte å rekruttere 2 kandidater til reelt valg. Fakultetet IE 

sponser dette. 

• Ved stemming må man gå inn på Studentvalget.no 

• Preferansevalg LTV er mest ryddig og det må være en mulighet for å stemme 

blankt. 

Pause og pausemat  

SR-sak 41/21 Evaluering av IEs videokurs mot seksuell trakassering  

Elias orienterte om saken. Det har tidligere blitt lyst ut ønske om 

studentrepresentanter til en gruppe for å evaluere IEs nye videokurs for forebygging 

av seksuell trakassering. Videoene varer i ca. 10 minutter, så vi gjennomfører like 

gjerne en felles evaluering av hvordan videoene fungerer i plenum. Vi har ennå ikke 

https://www.ntnu.no/fremtidensteknologistudier
https://studentrad.no/


fått bekreftelse fra IE at denne formen for evaluering er ønskelig og saken derfor er 

noe tentativ. Er det noen som kunne tenke seg å sitte i denne gruppa. 

• Torbjørn, Pål, Line, Emilie, Espen vil stille i denne gruppa. 

• Elias følger opp saken. 

OR-sak 42/21 Tillitsvalgtplakat for våren 2022 (2 min)  

Frederick presenterte saken. Det er ønskelig å få plakatene med oversikt over 

tillitsvalgte så tidlig som mulig. Derfor ønsker FTV-ene å bruke bildene fra høsten på 

sittende medlemmer av studentrådet og kandidatbildene til de nye medlemmene. 

Dersom man ikke vil at disse bildene skal brukes til plakatene må et annet bilde 

sendes til ftv@sr-ie.no. 

Innspill: 

• Gjøre bildene på plakaten større. 

• Ta med fast kontortid. 

• Sendes til ftv@sr-ie.no  eller på teams. 

 

OR-sak 43/21 Hettegensere for avtroppende studentrådsmedlem (2 min)  

Frederick presenterte saken. Store deler av profileringsbudsjettet til Studentrådet har 

gått til produksjon av hettegensere for studentrådsmedlemmer. Derfor skal alle som 

nå går av vaske og levere tilbake hettegenserne, slik at vi ikke trenger å kjøpe opp 

like mange til neste semester. 

Innspill: 

• Oppfordre alle til å gjøre dette. 

• Konsulenten sender ut en påminnelse på e-post med en frist. 

• Husk og vaske genseren før dere leverer den tilbake til konsulentens kontor. 

 

Erfaringsoverføring  

Erfaringsoverføring mellom de gamle og nye tillitsvalgte med gjennomført i møte eller 

avtalt i møte.  

 

Eventuelt: 

Vårsemesterets oppstartsseminar for studentrådet i blir 10.-13.2.2022. Seminaret er 

obligatorisk for medlemmene i studentrådet IE. Sette av datoen allerede nå. 

Invitasjon og nærmere informasjon kommer i januar 2022. 

mailto:ftv@sr-ie.no
mailto:ftv@sr-ie.no

