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Runde rundt bordet 

IØT: - Avsluttet den psykososiale undersøkelsen som vi sendte ut til samtlige studenter på 

instituttet. Vi har nå begynt arbeidet med å analysere undersøkelsen. Resultatene i grove trekk 

vil presenteres på Allmøte for IØT, samt presenteres i en rapport i starten av mai. Fått inn 

dokumenter med arealbehov utarbeidet av linjeforeningene og 

klassetillitsvalgte/programtillitsvalgte på IØT, slik at nå kan begynne arbeidet med et fullstendig 

behovskartleggingsdokument. 

HHS: I det siste har vi mottatt en psykososial undersøkelse som vi skal gjøre til vår egen og få 

sendt ut til studentene i høst. Peder har deltatt på to møter i strategiutvalget for instituttet og 

hjelper til med å utforme strategien. Vi har også opprettet Facebookside hvor studentene kan 

kontakte oss tillitsvalgte.  

ISØ:  

IIF: 

ØK-sak 17/18 Bjørg Næss Frost og Hanne Kvello fra NTNU tilretteleggingstjeneste  

Presentasjon av Tilretteleggingstjenesten ved NTNU ved Bjørg og Hanne se vedlagt 

presentasjon. I henhold til Lov om universiteter og høgskoler, Lov om likestilling og forbud 

mot diskriminering og NTNUs studieforskrift, vil NTNU så langt det er mulig og rimelig, legge 

til rette for å kompensere for funksjonsnedsettelse, slik at studenter med 

funksjonsnedsettelser kan studere på lik linje med andre studenter.  

Tilretteleggingstjenesten jobber med: 

• Tilrettelegging av studiehverdagen.  

• Bistå fakultet/institutt i arbeidet med å finne hensiktsmessige tilretteleggingsløsninger. 

• Har oversikt over hjelpemidler og ordninger som kan være til hjelp for studenter med 

tilretteleggingsbehov.   

• Det finnes tilrettelagte leseplasser ved Gløshaugen, Dragvoll, Moholt og Gjøvik 

• Viktig at studenten tar kontakt tidlig i studieløpet for å kartlegge hvilke behov studenten 

trenger oppfølging til.  

• Studenter har rett til tilrettelegging hvis man har dokumentasjon/ attest fra lege (det 

trenger ikke være varige behov). 

• Studenter ved NTNU (Inkludert Gjøvik og Ålesund) får dekt utredning av dyskalkuli og 

dysleksi. Studenter som har en dokumentert (egenerklæring) lesehemming kan søke 

om Lydbøker. Det kan være dysleksi, konsentrasjonsvansker, fysiske årsaker mm. 

• Psykiske lidelser. Kan etablere faste holdepunkt, lesesalsplass (trygg base), 

oppfølgingssamtaler, mentorordning et samarbeid med NAV. 

• Tilrettelegging arrangerer ulike kurs for å mestre studiehverdagen.  
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• Tilrettelegging av eksamen. Hvilken eksamensform det er mulig å tilrettelegge for i de 

ulike fagene er det fagmiljøet som vurderer. Det er søknadsfrist 15. Februar i 

vårsemesteret og 15. September i høstsemesteret.  

• Tilretteleggingstjenesten har satt av en årlig tilgjengelighetspott på 25 000,- som 

studentforeninger/ - organisasjoner kan søke på for å gjøre aktiviteter og arrangement 

tilgjengelig for studenter med funksjonsnedsettelser. 

• NTNU Tilrettelegging har fokus på bruk av mikrofon i undervisningen. Bakgrunnen er at 

det stadig vekk kommer tilbakemeldinger fra studenter om at forelesere ikke bruker 

mikrofon under forelesninger.  

• AV-tjenesten har fått en pott for å få en oppgradering av undervisningsrom for bruk av 

mikrofon. 

• Tilretteleggingstjenesten har materiell som studentrådet kan dele ut/ henge opp på 

campus. 

 

ØK-sak 18/18 Valg og allmøte 

Henriette orienterte om allmøte for økonomi 24.04.2018 kl 12:15 – 13:00 A3. Obligatorisk 

oppmøte for ITV-ene. Det er booket stand på Gløshaugen og Handelshøyskolen hele uka. Det 

er satt av 1000 kr til valgkostnader til hvert Institutt. Dere må legge ut for kostnader, men får 

refundert dette. Sendes til Kristin.eggen@ntnu.no . styrerepresentant Anja har laget plakater 

og flyers. Medlemmene i studentråd ansvar å henge opp disse så snart som mulig. 

Plan for valg og allmøte for ITV-ene: 

• IØT: Allmøte 25.04.18 kl 17:15, bestemt datoer for stand. 

• 24. April allmøte på Dragvoll11.30-12. Har informert om valget i forelesninger og sendt 

ut e-post til studentene. 

• ISØ: Allmøte 24.april kl 11:30 –12:0.0 

• HHS: Allmøte 25.04 allmøte i A3 på Handelshøyskolen. Vi vil promotere dette gjennom 

våre kullgrupper på Facebook. 

• HHS Gjøvik: Facebooksider/ grupper, Innsida – spisset mot økonomi og 

logistikkstudenter. Klasseromstorming av meg. 

• IIF: Har vært og informert i alle forelesninger, skal arrangere allmøte. 

• I vedtektene for studentråd bør det stå at det skal sendes ut møteinnkalling til allmøte 

senest en uke før møte blir arrangert. 

• På Gjøvik står dette i parlamentet sine retningslinjer 

• FTV- ene har fordelt oppfølging av ITVene seg i mellom. 

• Henriette legger ut informasjon om valget på facebook.  

• FTV-ene vil sende ut en generell e-post til alle studenter om valget på blackboard. 

 

ØK-sak 19/18 Orientering om samlokaliseringen 

mailto:Kristin.eggen@ntnu.no
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Saken ble tatt opp etter eventuelt da dette kun angår Trondheim. 

Henriette orienterte om samlokaliseringen. Plantegning C har blitt vedtatt. Hun har sendt de 

siste reviderte plantegningene med kommentarer på e-post til alle ITV-ene. 01.01.2019 skal 

flytteprosessen være ferdig. 

Diskusjon: 

• Forslag om å lage en "smie". Det er tilsvarende prosjekt på Gløshaugen Smia ligger i 2. 

etg i Sentralbygg 2 og tilsvarende rom Sandkassa på Dragvoll 

https://www.ntnu.no/laeringsarealer/smia 

• Det er planlagt flere studentarbeidsplasser en antatt. 

• I plantegningen er det satt av kun 2 rom til studentaktivitet. NTNU har gjort en avtale 

med øverste studentorgan om tilrettelegging for studentorganenes arbeid med hjemmel 

i Universitetsloven § 4-1 (3) "Fakultet for Økonomi ivaretar institusjonens ansvar for 

lokaler og nødvendig kontorteknisk infrastruktur for studentrådet ved Fakultet for 

Økonomi. NTNU i Ålesund og NTNU i Gjøvik skal sørge for tilfredsstillende 

kontorlokaler til sine lokale studentdemokrati". 

• Må ta hensyn til at andre Studentorganisasjoner og studentfrivillighet også får 

kontorplass. 

• Plasser for masteroppgaveskriving er fortsatt uavklart. 

• Kom gjerne med konkrete innspill så snart som mulig til Henriette eller Yngvild. 

 

ØK-sak 20/18 Diskusjon rundt bruk av Blackboard 

• Henriette orienterte om at Studentrådet ØK nå har fått tilgang på BB under "mine 

organisasjoner". FTV er blitt lagt til som administratorer. Bilder og kontaktinformasjon 

er lagt inn. 

 

Forslag til hva Blackboard kan brukes til: 

• Legge ut referater, møtedatoer. 

• Kunngjøring kan være en fin måte å legge ut informasjon til studentene på.  

• Bruke kalenderen aktivt 

• Kan sende mail til alle studenter, dele studentene i grupper. 

• Diskusjonsforum, positivt at man kan være anonym 

• Lage en generell del med informasjon om studentdemokratiet og de ulike vervene. 

• Blackboard blir et prøveprosjekt i høst. 

 

 

Ref-sak 21/18 Eventuelt og møtekritikk 

• Bedre lyd denne gang. 

• Effektivt og godt møte. 

• Fint om man setter opp på møteinnkallingen hvor lang tid man skal bruke på hver sak. 

• På siste SR-ØK 08.mai blir det mulighet for å gå ut å spise etterpå. FTV-ene bestiller 

bord. 

• Max Kipperberg IIF Ålesund har anledning til å delta på møte. 

https://www.ntnu.no/laeringsarealer/smia
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• Studentrådet vant oppslutningskonkurranse og premien var pizza. Det blir servering på 

et studentrådsmøte ved en senere anledning. 

 

Assistentgrupper og ressursgrupper 

Svein-Erik Strandabø HHS orienterte om at Gjøvik hadde besøk og dialogmøte med 

prodekan for utdanning sist fredag. Under møtet kom det opp hvorvidt ressursgrupper 

fungerer, og jeg tok opp muligheten til å eventuelt ha felles stud.ass kurs for alle tre byer, slik 

at en stud.ass får lik opplæring og større utbytte av å påta seg det å være stud.ass. 

En mulighet kunne vært å gjort deler av stud.ass opplæring samtidig som man har 

evalueringsseminar av emner og studieprogram. 

Her ønsker jeg en diskusjon på hvorvidt studentrådet ønsker å støtte opp om prodekanens 

potensielle ønske om å ha en felles samling, og hva vi ser for oss kunne vært innhold/formål 

med det. 

Diskusjon: 

• Vanskelig med felles opplæring og er det behov for opplæring av stud.ass.  

• LAOS kurs er kun for læringsassistenter. 

• Stor kostnad og gjennomføre dette. Hvem skal eventuelt arrangere dette. 

• Ikke nødvendigvis obligatorisk, en mulighet for samling, workshop 

• Videoer kan være en informasjons/opplæringskanal for stud.ass. 

• Samling, grunnopplæring. 

• Forslag at Referansegrupper samles for en felles evaluering, for videreutvikling av 

emner, kvalitetsutvikling, ved like fag på tvers av byer. 

• Kun den siste emneevalueringen av referansegruppene blir tatt med i emnerapporten. 

• Kvalitetssikring, forslag til å evaluere i etterkant. 

• Dette kan tas opp på FTV-forum.  

 

Kartlegging av arealbehov 

Viktig at studentene har en mening om dette før svarfrist 30. April. 

Møte med instituttleder før høringen skal svares på.  

 

    

    

 


