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Møtereferat Studentrådet ØK 

Dato:  14.02.21 

Tid: kl.12-14 

Sted: Teams 
   
Tilstede: Ida Ljøgodt (FTV), Jasmeen Barmen (FTV), Hanne Berit Tuterud Nordølum 
(FTV), Jørgen Valseth (FTV), Agnes Mathiesen (IØT), Vilde Hem (IØT), Live Kile 
(ISØ), Arin Nøst (ISØ), Line Åberg (HHS), Sunniva Bondø Sørensen (HHS), Sara 
Tokvam (IIF), Elisabeth Falch (IIF), Andreas Knudsen Sund (AU) 
 
Frafall:  
 
Møteleder: Ida Ljøgodt 
Observatør: Andreas Knudsen Sund 
Referent: Kristin Eggen 
 
Saksliste:  
Møteinnkalling 14.02 og møtereferat 21.01 ble godkjent i møte. Møtereferat ligger også ute 
på nettsiden vår Studentrad.no. 
  
Runde rundt bordet  

HHS - Siden sist har vi hatt møte med instituttet hvor vi blant annet snakket om 

planene for semesteret. Vi har også begynt å se litt på og planlegge litt for den 

psykososiale undersøkelsen.   

ISØ- Psykososial undersøkelse. Referansegrupper. 
 

IØT- Vi har vært i flere ledermøter med instituttet. Fokuset har hovedsakelig vært 

korona-håndtering. Etter flere klager fra studenter har vi gjennomført en 

undersøkelse som skal danne grunnlaget for et dialogmøte med instituttet og 

tillitsvalgte. Vi har også hjulpet 3.klasse med å få et par avklaringer fra instituttet 

knyttet til utveksling. 

IØTG- Dialogmøte med KTV, hvor det blant annet ble gått gjennom tillitsvalgt 
systemet. Med initiativ fra en KTV var det blitt laget en undersøkelse som ble sendt ut 
til studenter med spørsmål om hvordan fagene hadde vært i det forrige semester. 
Dette ble også laget for de to resterende kullene. Møte med seksjonen, vært 
vanskelig å få tak i medlemmer til referansegrupper, men dette skal være i orden no. 
Møte med studentparlamentet og møte angående det nye bygget på Gjøvik. 
 



IIF- Vi har hatt møte med KTV-ene og instituttet, og vi jobber med å finne sosiale 

aktiviteter til studentene på IIF. Vi har gjennomført en enkel undersøkelse hos 

studentene for å se hvordan de har det, hvor det kom frem at flere har et behov for 

mer sosialisering. Vi har planlagt møter med Børsen linjeforening og institiuttet for å 

snakke om sosiale tiltak. 

 
AU- Kontinuerlige saker om utdanning og korona. Skapt debatt i media. Samarbeidet med 
politikere i bystyret. Vedtatt arbeidsprogrammet for 2021 på Studenttingsmøte. 
 
FTV- Planlagt seminar, referat fra møter kommer senere. Jobbet med nettsiden til SR-ØK. 

 
ØK-sak 10/21 Plan for arbeid med psykososialt læringsmiljø  

Jasmeen presenterte saken. 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 KTV-ene 

• 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 breakout 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 breakout 
rooms? 

• Er det bedre å ha faste breakout rooms istedenfor randomiserte?  
Innspill: 

• IØT- Venter på svar fra undersøkelse. Har hatt dialogmøte med KTV og instituttet. 
Vanskelig for studentene å delta i breakout rooms når studentene sitter på skolen. Vil 
heller sitte på skolen enn å prioritere breakout rooms. 

• IØS- Faste breakout rooms. Masterstudentene har fysisk oppmøte. 

• Etablere vennespleising for 1.kl. 

• IIF-I undersøkelsen kom det forslag til makkerpar, faste grupper på 4 som oppfordres 
til å møtes for å se forelesning sammen. Samarbeide med linjeforening om tiltak. 
Fadderordning.  

• Digitale sosiale møter med eventuelt premier. 



• IØT G har hatt en spørreundersøkelse med forslag til tiltak. Oppfordrer studentene til 
å jobbe sammen om oppgaver. Flere studenter ønsker ikke å delta i breakout rooms. 

• HHS- Mange som forlater forelesning når det blir breakout rooms.   

• Legge til rette for flere fysiske møter og sette inn flere ressurser på dette. Ansette 
flere studentassistenter slik at dette lar seg gjennomføre. 

• HHS – Høyere terskel for å få svar fra foreleser eller studentassistent på Panapto.  

• IØT vil ta initiativ til instituttet for kollokviespleis. 
 
ØK-sak 11/21 Studiebarometeret  

Jørgen presenterte saken. Denne uken kommer resultatene fra Studiebarometeret 2020. 

Sendes ut hvert år til 2. og 5. klasse på høgskoler og universiteter i hele Norge. Antall 

besvarelser, ØK 556, svarprosent 39%. Jørgen hadde en gjennomgang av resultatene.  

• Studieprogrammene er faglig utfordrende og vurderingsformene er tilpasset 

undervisningen.  

• Relevans/ tilknytning til Arbeidslivet skårer lavt.  

• Undervisning dekker pensum godt, men liten deltakelse og veiledning. 

• Korona har påvirket undervisning negativt. 

• Psykososiale forhold, studentene føler seg mere ensom, savner studiemiljøet. 

• Resultatene ligger på studentrådet ØK sitt teams. 
 

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?   
Innspill: 

• NTNU er opptatt av resultatene i Studiebarometeret for kvalitetssikring av arbeidet 
de gjør. 

• Resultatene kan brukes i møte med instituttet for å diskutere eventuelle tiltak.  

• Samtidig var det relativt lav svarprosent og derfor usikkert hvor representativt 
svareresultatene faktisk er. 
  

ØK-sak 12/21 Fysisk undervisning  
Hanne Berit presenterte saken. De fleste fag har mer oppmeldte studenter enn det er plass 
til for fysisk undervisning (maks 50), 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. 
  
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?  
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? 
Innspill: 

• IØT, de minste klassene har hatt fysisk oppmøte. Entreprenørskolen og HMS, halve 
klassen annenhver uke. 

• IØTG- delt i 2 i noen fag alfabetisk og flere grupper er færre enn 50, slik at alle har 
kunnet delta.  

• IIF, påmelding i googledocs, førstemann til mølla.1.kl har ikke hatt fysisk oppmøte. 
Noen fag annenhver uke. 



• ISØ, prioritert 1.kl. fysisk, alfabetisk på bachelor. Master varier. Lite oppmøte. 

• IØT, førstemann til mølla. Studenter som møter opp fysisk er motivert for å delta og 
viser engasjementet i undervisningen.  

• HHS har praktisert alfabetisk og førstemann til mølla. Flere studenter møter opp ved 
førstemann til mølla.  

• Studenter ønsker ikke å møte opp på grunn av at de er usikre på 
smittevernsituasjonen.  

• FTV-ene foreslår at dere tar opp dette med instituttet slik at engasjementet og 
interaksjon med studentene blir bedre.  
 

ØK-sak 13/21 Akkreditering  
Jørgen orienterte om saken. Internasjonal akkreditering av fakultetet ble påbegynt i 2019 

Fakultetet skal søke akkreditering av AASCB (Association to Advance Collegiate Schools og 

Business). For å gjøre dette trenger fakultetet en «mission statement» som skal favne hele 

fakultetet. Et forslag til mission er ferdig utarbeidet og skal legges frem for fakultetsstyret 

18/2, der det skal vedtas. Etter dette er gjort er neste steg å søke om «eligibility», som 

planlegges å gjøres før påske. 

 

MISSION Faculty of Economics and Management 
  
Through education of competent professionals and through research we amplify the 
ability of business, industry and the public sector to create sustainable solutions for 
tomorrow. 
  
This is characterized by: 

• Research within the field of Economics, Business and Management grounded 
in the technological profile of our university to contribute to solving complex 
inter-disciplinary problems. 

• A strong interaction with business, industry, and the public sector 

• Encouraging leadership and innovation  

• A strong focus on the Nordic model of management emphasizing equality, 
participation, and co-determination. 

 
Dekanens forslag til studieprogrammer som skal inngå i akkrediteringen:  
HHS: Alle   
IIF: Alle 
ISØ: Alle  
IØT-G: Alle 
IØT-T: MTM 
FAK: Alle 



ØK-sak 14/21 SR-ØK sin nettside  
Ida orienterte om saken. Studentrådet ØK har fått ny nettside link https://ok.studentrad.no/ 
Simen Ringdahl, studentrepresentant i NTNU-styret, har satt opp en mal 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.  
 Formålet med nettsiden:  

• Fremstå profesjonelt og oversiktlig 

• Formidle hva som skjer 

• Gjøre det lett for studentene å komme i kontakt 

• Dele nyheter 

• 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-e-post, 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 så snart hun kommer tilbake på kontoret. Det er usikkert 
når dette blir. 

• 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.  

 
- 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?  
Innspill: 

• Case, dilemma, interesser, brenner for, personlig og faglig.  

• Hvorfor er du tillitsvalgt? 

• Ida sender ut noen spørsmål på teams som hun kan publisere på nettsidene. 

• STi bruker sine nettsider til å publisere deres politikk. Offentlig arkiv. Oppdatert 
valgside. 

• Nettsiden, Gladsaker, forslag som man har fått gjennomslag for. 

• Kalender for arrangement, eventuelt linker til linjeforeninger, hva skjer på fakultetet 

• Ida hadde gjennomgang av nettsidene, referat og innkalling. 

• Oppfordrer ITV-ene til å reklamere for nettsiden vår. 
 
ØK-sak 15/21 FTV-ene orienterer  
FTV-ene orienterte om sakene. 

• Ansettelse av nye instituttledere Anne Borge Johannesen ISØ og Marielle 
Christiansen IØT blir ansatt.  

• Endret Vitnemålstekst om covid-19, på grunn av at karakterer har blitt gjort om til 
bestått/ ikke bestått. Kan påvirke videre søking av jobb og studier. 

•  Kvalitetsmelding, en årsrapport fra fakultetet ØK. Utfordringer med digital 
undervisning, forskning, akkreditering.  

• 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 

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


utdanningsinstitusjoner og studenter for å støtte konkrete tiltak. Det vil bli 
opprettet en egen fane på sit.no. 

• Konsulenten vil sende ut munnbind og gensere når hun er tilbake på kontoret. 

 

Diggerunde 


