
 

 

 
 

Studentrådet IE 
        

 
Møtereferat Studentrådet IE 
 
Sted: Digitalt på teams 
Tid: 16:15-18:00   
Dato:  18.01.22  
 
Tilstede: Mathias Fossum (FTV), Elias Klakken Angelsen (FTV), Joel Taro Mørlin 

(FTV), Odd Arne Fosse (FTV), Mats Finsås (IDI), Peder Smith (IDI), Pål Djuve 

Vambheim (IDI), Sander Fuhr (IDIG), Hannah Fagerli Ranheim (IEL), Elise Tajet 

Høigård (IEL), Espen Aglen (IEL), Johanna Ulvedal Marstrander (IMF), Torbjørn 

Birkenes (IIK), Emilie Rieber (IIK), Sondre Sand (IIKG), Espen Eriksen (IIKG), Maiken 

Aurora Andersen Gjerdseth (ITK), Thale Eliassen Fink (ITK), Eirik Sebastian 

Runshaug (IES), Line Høybakk (IES), Joachim Holm Barø (IESG), Anette Sætrang 

(LUR), Trygg Meyer Johannessen (IIR), Astrid Hilling (AU) 

Frafall: Emilie Rieber (IIK), Odd Arne Fosse (FTV) 

Møteleder: Mathias Fossum 

Ordstyrer: Mathias Fossum 
Referent: Kristin Eggen 
 
Saksliste: 
Møteinnkalling 18.01.22 og møtereferat 16.11.21 ble godkjent i møte. 
 
Runde rundt bordet: 
Alle presenterer seg, forteller hva de har gjort siden forrige møte og sender et 
sammendrag på e-post til konsulenten Kristin kristin.eggen@ntnu.no. 
  
IEL – Elise og Hannah. Rett etter nyttår deltok vi i møte med ledelsen på IEL om 
undervisning og eksamensplan for vår 22. Instituttet hadde et forslag om hvordan 
undervisningen burde bli lagt opp for sine studenter dette semesteret, og vi kom med 
tilbakemeldinger på denne planen og fikk inn studentens synspunkter.  
Erfaringsmøte/oppstartsmøte med ny ITV, gammel ITV og sittende ITV.  
Innføring om vervet, informasjon om møteaktivitet og deling av erfaringer. Sjekk av at 
alt stemmer i HR-portalen. Oppstartsmøte med ITV fra EPT om planen videre.  
Møte for å planen for dette semesteret, planlegge åpent kontor og videre felles møter 
etc.  
  
Espen – Før jul fikk jeg arrangert en studentlunsj for den nye Eldig klassen. Nå etter 

jul har jeg deltatt på et kort møte med instituttet hvor vi har drøftet en plan for det 
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kommende semesteret. Ellers er jeg for øyeblikket på utkikk etter en ny KTV for 

2.klasse Elkraft ved elektroingeniør. 

IDI – Peder, Mats og Pål, PTV ordningen og ledergruppe, A-blokka rom organisering 
 
IDI Gjøvik- Sander, deltatt på studentparlamentsmøte i Gjøvik. 
 
IES Gjøvik – Joachim. Siden sist har jeg deltatt på studieprogramråd, møte med 

studentparlament og ledermøte IE. 

 
IES-Line, Siden sist har jeg vært på ledermøte og ser nå etter KTV-er for 

andreklasse, da de valgt retning nå.   

Eirik, har prøvd å få en oversikt over vervet og hva som skal gjøres. Har begynt å se 

på møte med KTV-er, samt finne ny PTV.  

IMF- Johanna og Johanne har hatt oppstartsmøte og funnet tidspunkt for kontortid. Je  

ITK – Thale og Maiken. Siden forrige gang har vi ITV-ene på ITK funnet tid til åpent 

kontor, vært med på pedagogisk vurdering og prøveforelesning i forbindelse med 

tilsetting av ny foreleser på bachelorstudiet til MTTK, og vi har begynt planlegging av 

møte med alle KTV-er og instituttledelsen.  

IIK – Torbjørn, Vært med og testet kurset om trakassering på arbeidsplassen. Vært i 
møte med instituttleder i Trondheim før jul. Notert at vi må følge opp kontrakter for 
PTV, mangler for dette semesteret. 

IIK Gjøvik - Espen og Sondre. Siden sist har jeg vært i dialog med KTV-ene i 1. 

klasse. Det var stor misnøye rundt matteeksamen, men også undervisningen for 

øvrig. Det er levert formell klage på eksamen, og den er til behandling. Ellers har jeg 

prøvd å få kontakt med KTV-ene i 2. klasse, men har ikke fått svar ennå. Har også 

pratet litt med Sondre som er ny ITV fra dette semesteret. 

IIR -Trygg, Jobbet med å finne ny ITV for overtakelse. Hatt møte med 

instituttledelsen IIR i Ålesund. Vært på intervju som studentrepresentant. 

AU- Astrid Hilling ny leder i Studenttinget 2022. Mye av den første tiden går til 
opplæring av det nye arbeidsutvalget. Har deltatt i dekanmøter, og diskutert vedtak 
rundt eksamen for vårsemesteret, koronatiltak rundt sosiale arrangementer på 
campus og forberedelse til NOKUT-tilsyn som skjer nå dette året. Mye av tiden har 
også gått til forberedelse av seminar og arbeidsprogrammet som skal vedtas på 
studenttingsmøtet 3. februar. Det mangler enda noen kandidater fra Trondheim, så 
hvis noen er interessert i det så kan de melde interesse innen 26. januar.  
 

FTV 
Mathias-Møte med Thron Aas om tilgang til gamle elektro. Kontormøter og møter 
med ledelsen. Skal følge opp ITV-ene på IDI og LTV. 
 
Elias- Gjort mye i november og desember, kanskje mest nevneverdig, deltatt i et 
langt fakultetsstyremøte hvor vi fikk frem en diskusjon av håndteringen av 
eksamensperioden. 



Startet opp, fått hovedansvaret for å følge opp IMF og IIR, samt å delegere hvem 
som svarer på mail.  
Hatt kontormøter med FTV-ene og Kristin. Sendt ut høring til SR-IE fra Studenttinget 
om arbeidsplanen deres. 
Lest 450 sider sakspapirer til AU-møte (ansettelsesutvalget), men det resulterte blant 
annet i fem opprykk til professor og et opprykk til dosent. Det er gøy! :) 
Vært i et møte med IE-utdanning om korona og undervisning for 2022. 
 
Joel - ny FTV. Skal følge opp ITV-ene på IES og IIK. 
 
Konsulent: Kristin. Jeg er konsulent for studentrådene IE, økonomi og 
ingeniørutdanningen. Det er bare å ta kontakt hvis dere trenger hjelp med noe i 
vervet som tillitsvalgt. Stikk gjerne innom kontoret mitt i Studentdemokratiet sine 
lokaler på Gløshaugen, digitalt på teams eller send en e-post kristin.eggen@ntnu.no 
 
OR-sak 01/22 Gjennomgang av møteteknikk 
Mathias hadde en gjennomgang av møtetegn og møteteknikk for digitale og fysiske 
møter i studentrådet IE. 

• En finger for innlegg 

• 2 fingre for kommentar 

• Kroket finger for spørsmål 

• T for saksopplysning 
 

• Vanlig høflighet 

• Høyt tak for motstridende meninger 
 

• Teams/ digitalt – «raise hand»-funksjonen for å tegne seg til innlegg. Dersom 
man har saksopplysning eller har replikk skal det skrives i chaten. 

• Se skriv møteteknikk  
 

OR-sak 02/22 Registrering i riktig manntall  
Mathias orienterte om saken. For at folk skal kunne stemme i valget ved instituttet sitt 
må de være registrert riktig i manntallet. Dette kan man sjekke på 
https://innsida.ntnu.no/valg/ når registreringa starter. Manntallet ved NTNU oppdateres 
hver vår og høst etter studentenes semesteroppmelding. 

• Det er den enkelte ansatte og student sitt ansvar å kontrollere sin egen 
registrering. 

• Dette kan gjøres fra manntallet tas ut til klagefristen løper ut to uker senere. 

• Vårmanntallet tas ut 20.februar og høstmanntallet tas ut 20.september 

• Viktig oppgave for ITV å minne studentene på å sjekke sin registrering. 

• Kontroller din oppføring i valgweb. Hvis du er registrert riktig der du ønsker å 
stemme trenger du ikke å foreta deg noe. 
 

OR-Sak 03/22 PTV-ordningen 
Mathias orienterte om saken. Studieprogramrådet er et rådgivende organ som skal 
bidra i arbeidet med utvikling av kvaliteten i studieprogrammet. Studieprogramrådet 
skal bestå av studenter (PTV), vitenskapelig ansatte og administrativt ansatte og 
eksterne aktører. PTV ordningen har nylig blitt restrukturert og vi mangler noen PTV-
er for våren 2022. 
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• I stillingsinstruksen til ITV står det at dere skal sørge for at alle 
studieprogramråd tilknyttet instituttet har god representasjon. 

• Noen ITV-ere er også PTV, men det er opp til dere. 

• Vervet lønnes med 50 t i semesteret. 

• Studentrådet IE har avtalt med fakultetet at vi sender inn en samlet oversikt 
over PTV hvert semester, slik at de får ordnet med arbeidskontrakter. 

• PTV må ha signert arbeidskontrakt før de deltar på møter i studieprogramråd. 

• Samlet oversikt legges ut på teamsen til Studentrådet IE. 

• Det er utarbeidet en stillingsinstruks for PTV (se filer Gjeldende instrukser på 
teamsen vår) som dere må dele ut til alle PTV. Fakultetet ønsker at PTV 
kommer forberedt til møtene. 

 
SR-Sak 04/22 Hvordan var eksamensperioden? 
Elias presenterte saken. Det var mye uro i studentmassen og vekslende informasjon 
fra NTNU før og under eksamensperioden høsten 2021. Vi FTV-ene har en løpende 
dialog med IE for å komme med våre innspill om hva som må forbedres, og vi ønsker 
derfor SR-IEs tilbakemeldinger. 
NTNU sentralt ber alle legge om til andre former enn skriftlig skoleeksamen, men 
med trykk på at det skal være bokstavkarakter. Dette kan endres, men kun med god 
grunn. 

• IE-utdanning diskuterte å pushe på ekstra, slik at man ikke får dårlige former 
eller B/IB-vurderinger 
 

IE planlegger å bruke tiden til å lære/kurse folk i gode vurderingsformer. 

• De vet studentene er misfornøyde med gjennomføringen av forrige 
eksamensperiode. 

• Pusher på prorektor til å være tydelig med infoflyten fremover. Instituttene skal 
forsøke å holde identitetsarealene åpne og holde kontakten med studentene 
(allmøter, kanskje? 

o Arbeidsutvalget jobber også med å få NTNU sentralt til å komme med 
tydeligere retningslinjer for identitetsareal og at studentene har behov 
for sosiale sammenkomster.  
 

Vi ønsker innspill på: 
Hvordan funker forskjellige eksamensformer? 
Hva funker bra/ dårlig? 
Hva kan NTNU gjøre for å redusere juks? 

• Mappevurdering har fungert fint for flere emner i Ålesund. 

• Hjemmeeksamen med flervalg. 

• Eksamens-sett i matematikk, med mange versjoner som fungerer fint i Inspera 
og reduserer juks. 

• For å redusere juks kan man være mere gjennomsiktig med hvordan man blir 
vurdert. Juks kommer vel fra usikkerhet hos studentene og frykt for 
vanskeligere eksamener. 

• Ved hjemmeeksamener: Gjøre ting til mer forståelse som man ikke kan google 
seg til. Endre tallet på spørsmålene så det ikke er likt for alle, men det er de 
samme oppgavene. 

• I matematikk ble det gjennomført muntlig eksamen. 

• Bokstavkarakterer blir tatt mere seriøst både blant forelesere og studenter. 



• Dette blir også oppfattet motsatt. 

• Eksamensoppgave med for mange oppgaver slik at man ikke rakk å 
gjennomføre oppgavene på en god måte. 

• Forslag å gjennomføre gruppeeksamen med studentassistenter til stede. 

• Dette er tatt opp med ledelsen, men logistikken er for utfordrende. 

• Prøve eksamen, kan være et godt middel for å skape en forutsigbar 
vurderingsform. Dette kan redusere juks. 

• Send gjerne inn flere innspill til oss FTV-ene ftv@sr-ie.no eller på teams.  
 
SR-Sak 05/22 Seminararbeidsøkt 
Mathias presenterte saken. Vi skal arrangere oppstartseminar og ønsker å høre med 
dere i studentrådet først. Er det noe dere ønsker å ha med av opplegg? Dere som 
har vært med tidligere; hva vil dere trekke fram som givende fra forrige seminar? 

• 11.-13.februar i Trondheim.  

• Påmelding sendt ut på e-post frist fredag 21. januar. 

• Det blir noe sosialt på fredag 

• Positivt med case aktivitet i gruppe. Legge til rette for å skape gode relasjoner 
i studentrådet. 

• Gjerne flere innspill til program sendes til ftv@sr-ie.no eller på teams. 
 
SR-Sak 06/22 SR-møters innhold  
Mathias presenterte saken. Som en god start på dette semesteret ønsker vi å spørre 
dere om dere har noen ønsker for hva dere vil diskutere på SR-møtene.  
Forrige semester hadde vi flest orienteringssaker, men vi ønsker at SR-IE møtene 
skal drive med erfaringsutveksling, men gjerne innspill på aktuelle saker. 
 
Innspill til saker våren 2022: 

• Diskutere Høringer fra IE eller Studenttinget. 

• Workshop, breakout-room kan også fungere. 
 
Eventuelt  
FTV-ene orienterte: 
 
Læringsmiljøutvalget (LMU) 
Er et forum for å ta opp saker som gjelder læringsmiljø generelt på NTNU. Eks 
standardisere digitale forelesninger, Panapto med tags. 
FTV-ene deltar i formøtene til LMU og vil gjerne ha innspill fra ITV til aktuelle saker. 

 
 
Tillitsvalgtkonferansen 11.2  
Blir mest sannsynlig digitalt. Seminar for alle tillitsvalgte ved NTNU som arrangeres 
av Arbeidsutvalget til Studenttinget hvert semester. 
 
Nye ITV kontrakter 

• FTV-ene har forhandlet frem med fakultetet at ITV-ene blir lønnet med 100 T 
fra vårsemesteret 2022. 
 

Høring Studenttingets arbeidsprogram 2022  

• Ta kontakt med Elias innen torsdag 20.01. 
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• Hvis dere har konkrete forslag til arbeidsplanen kan dere også stille til 
Studenttinget 3.februar, og være med å bestemme hvordan vi som sitter på 
heltid skal prioritere tiden vår gjennom året.  

 
 
 
 


