
 
 
 
Møteinnkalling Studentrådet Økonomi  
 
Dato: 14.02.2021  
Tid: 12:15 – 14:00 
Sted: Teams  
 
Saksliste:  
 
Godkjenning av innkalling og siste møtereferat (møtereferat ligger også ute på 
nettsiden vår).  
 
Introduksjonsrunde og runde rundt bordet [10 min]  
 
ØK-sak 10/21 Plan for arbeid med psykososialt læringsmiljø  
Saksbehandler: Jasmeen  
Type sak: Diskusjonssak  
Tid: 15 min  
 
"skal ikke stå på midlene"- Ann Charlott 
 
Vi har vært på et møte med Marit Reitan – prorektor for utdanning, i samarbeid med SiT der 
vi ble informert om en vellykket vennespleising i regi av Samfundet, med 1168 påmeldte. IE 
har også arrangert et lignende tiltak for studentene kalt ‘kollokviespleis’ som studentene 
kunne melde seg på. Statsvitenskap hadde også et liknende tiltak, som hadde stor suksess. 
Da ble studentene lagt inn i messengergrupper hvor de kunne velge om de ville møte fysisk 
eller digitalt.  
 
Instituttlederne nevnte ulike tiltak, for eksempel:  

- Dialogmøte med tillitsvalgte og linjeforeningsleder før å diskutere tiltakene  
- Kontakt med tillitsvalgte i kontaktutvalget og med referansegrupper i emner  
- Mest mulig fysisk undervisning, åpner for fysisk undervisning der det er mulig  
- Campus er fortsatt åpen, og felles arealer og lesesaler er i bruk hvor der det er mulig 
- Tilrettelegging for faglig aktivitet  
- Støtter ITV initiativer og sette av midler dersom studentene har godt forslag  

- Derfor anbefaler vi at dere sprer informasjonen til linjeforeningene og 
KTVene  

 
På HHS og IØT-T har det fungert med læringsassistenter/SnapMentor digitalt. For noen av 
underviserne er det en frustrasjon over at studentene ikke vil ha på kamera i forelesningene. 
Det skaper en uønsket negativ effekt på organiseringen av break out rooms, som en del ikke 
vil delta i.  
 
Det vi ønsker innspill på er følgende:  

 
- Har dere noen ideer til tiltak som kan iverksettes?  



- Opplever dere at det er mange som ikke vil delta i break out rooms?  
- Er det bedre å ha faste break out rooms istedenfor randomiserte? 

 
 
ØK-sak 11/21 Studiebarometert  
Saksbehandler: Jørgen  
Type sak: Orienteringssak  
Tid: 15 min  
 
Denne uken kommer resultatene fra Studiebarometeret 2020. Vi kommer til å legge frem de 
viktigste resultatene, og deretter åpne for en diskusjon. Vi får ikke tilgang på resultatene før 
noen dager før møtet så får derfor ikke mulighet til å forberede en spesifikk diskusjon. Derfor 
ønsker vi en mer generell diskusjon om den videre gangen og hvordan vi kan bruke 
resultatene i arbeidet vårt.  
 
Diskusjonsspørsmål:  

- Hvilke resultater er viktigst for dere og deres institutt å fokusere på?  
- Er dette noe vi skal / bør bruke tid på å jobbe med?  
- Hvordan går vi frem for å jobbe med dette på de ulike instituttene? Om mulig 

sender vi rapportene med resultatene til alle før møtet.  
 
 
ØK-sak 12/21 Fysisk undervisning  
Saksbehandler: Hanne Berit  
Type sak: Diskusjonssak  
Tid: 15 min  
 
Det har nå åpnet opp for fysisk undervisning for grupper på opptil 50 stk. De fleste fag har 
mer oppmeldte studenter enn dette, og det medfører at man på en eller annen måte må 
gjøre en inndeling i grupper for å kunne møtes fysisk. En mye brukt metode er inndeling 
basert på etternavn, men en sånn inndeling kan fort føre til at det i noen grupper er få som 
møter opp selv om de har muligheten.  
 
Diskusjonsspørsmål:  

- Har deres institutt startet opp med fysisk undervisning? Hvilke fag er det som har 
vært prioritert først i forbindelse med dette?  

- Hvordan bestemmes det hvem som kan møte opp fysisk i de ulike fagene? Deler 
de inn etter alfabetet, kjører de påmelding eller gjøres det på andre måter?  

o I de fag der de deler inn alfabetisk, har det vært et problem at få studenter 
møter opp? Noen som har hørt om andre inndelingsmåter og vet hva 
erfaringen med disse er?  

 
ØK-sak 13/21 Akkreditering  
Saksbehandler: Jørgen 
Type sak: Orienteringssak   
Tid: 10 min  
 
Vi kommer til å orientere om den pågående akkrediteringen av fakultetet. Den 18/2 skal 
fakultetsstyret vedta en «mission statement» som kommer til å være styrende for fakultetet 
og for akkrediteringen. I notatet som gis til fakultetsstyret står følgende:  
 

«Fakultetet inviteres til å vedta et «mission-statement» (heretter benevnt mission) 
for fakultetet. Mission skal inngå som en integrert del av fakultetets strategiske 
planverk, og gi uttrykk for fakultetets grunnleggende formål/eksistensberettigelse. 
Det er derfor sterkt koblet til strategiplanens kapittel: Samfunnsoppdraget. 



Mission gir, sammen med visjon og verdier, et komprimert uttrykk for fakultetets 
strategiske overbygning».  
 

Vi kommer til å legge frem forslaget til «mission statement» og informere litt generelt rundt 
akkrediteringen.  
 
 
ØK-sak 14/21 SR-ØK sin nettside   
Saksbehandler: Ida 
Type sak: Orienteringssak   
Tid: 15 min  
 
Studentrådet ØK har fått ny nettside! Simen Ringdahl, studentrepresentant i NTNU-styret, 
har vært så snill og satt opp malen for den nye nettsiden. Vi mangler fremdeles en del 
innhold så vi er i gang med å fylle den opp med spennende saker og nyheter.  
 
Vi har et overordnet mål om at nettsiden skal bli flittig brukt og være sr-øk sin hovedkilde til 
oppdateringer om hva som foregår på fakultetet. For eksempel ser vi for oss at informasjon 
med denne informasjonen. Vi ser for oss at dette kan gjøre det enklere å samle all 
informasjon for studentene på ØK på ett sted. Nemlig nettsiden. På nettsiden er det også en 
egen del hvor det legges ut referater og møteinnkallinger slik at disse er synlige for 
studentene og slik at de kan komme med innspill.  
 
Videre er det en egen del av nettsiden hvor det er oversikt over alle tillitsvalgte på 
studentrådet ØK. Her har vi lagt inn bilde, itv-mail, kontortid og en spalte hvor man kan skrive 
litt om seg selv. Per nå har vi bare lagt inn de bildene vi har av dere, men dette kan 
selvfølgelig endres. Planen er at alle skal ha et bilde i profil med den blå tillitsvalgt-genseren. 
Det hadde vært fint om dere som ikke har tatt bilde med denne genseren kan sende et bilde 
av dere selv med denne på til ftv@sr-ok.no. Kristin skal sende ut gensere til alle som ikke har 
fått den enda når hun kommer tilbake til kontoret. Det er usikkert når dette er så vi oppfordrer 
at dere låner genseren til deres ITV-partner til dette sånn at vi kan fullføre dette så fort som 
mulig. Til dere som har gjort det allerede kan vi benytte de bildene vi allerede har hvis dere 
ikke ønsker å ta et nytt.  
 
Det vi ønsker innspill på er følgende:  

- Hva ønsker dere at skal stå på spalten om dere selv på nettsiden? Funfacts? Hvilke 
saker dere jobber med som tillitsvalgte? Eller andre ting?  

- Forslag til ting å legge ut på nettsiden?  
 
 
Ta gjerne en titt på nettsiden før møtet! Her er link https://ok.studentrad.no/ 
 
 
ØK-sak 15/21 FTVene orienterer  
Saksbehandler: Ida 
Type sak: Orienteringssak   
Tid: 5 min  
 

- Ansettelse av nye instituttledere 
- Vitnemålstekst om covid-19 

 
 
 
Eventuelt [5 min]  
 

mailto:ftv@sr-ok.no
https://ok.studentrad.no/


Møteevaluering [5 min]  
 
Diggerunde [5 min]  
 
Har du spørsmål eller saker du ønsker å ta opp på møtet, send de inn til oss på vår mail 
ftv@sr-ok.no.  
 
Det er obligatorisk oppmøte, gi derfor beskjed til konsulent Kristin om du ikke kan komme.  
 
Jasmeen Barmen, Hanne Berit Tuterud Nordølum, Ida Ljøgodt von Hanno og Jørgen 
Valseth  
Fakultettillitsvalgte ved ØK  
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