Studentrådet ØK

Møtereferat Studentrådet ØK
Dato: 21.01.21
Tid: kl.16:15-18:00
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), Andreas Knudsen Sund (AU).
Frafall: Elisabeth Falch (IIF)
Møteleder: Jørgen Valseth
Observatør: Andreas Knudsen Sund
Referent: Kristin Eggen
Saksliste:
Innkalling 21.01.21 og møtereferat 19.11.20 ble godkjent i møte.
Presentasjonsrunde med en studentsak du brenner for:
Ida 4. kl. samfunnsøkonomi, FTV. Streaming av undervisning og psykososialt miljø.
Hanne Berit 2.kl bachelor administrasjon og økonomi, ny FTV. Streaming og
psykososialt miljø.
Line 2.kl bachelor administrasjon og økonomi, ny ITV. Faglig kvalitet.
Live 4.kl. samfunnsøkonomi, ITV. Tilhørighet for bachelorstudentene ISØ.
Jørgen, 5.kl Indøk, FTV. Psykososialt miljø.
Andreas 5.kl.maskin. Jobber nå som leder på fulltid for studenttinget.
Arin 2. kl. bachelor. Studentenes medvirkning.
Jasmeen, 1kl. ISØ. Psykososialt miljø og faglig innhold.
Sara markedsføring 2.kl. Godt psykososialt miljø.

Vilde 4.kl indøk. At alle medstudenter kjenner til TIV/ FTV rollen.
Agnes 4. kl indøk, nyvalgt. Sørge at for IØT er bedre forberedt på vårens utfordringer.
Helle 3.kl bachelor øko., ledelse og bærekraft, IØTG. Engasjement blant studentene.
Mats, logistikk 2.kl.Gjøvik. Psykososialt miljø.
Sunniva 2 kl. Økonomi og administrasjon. God hybrid undervisning fysisk og digitalt,
forutsigbarhet.
Runde rundt bordet:
HHS, nå har jeg hatt kompetanseoverføring med Hanne Berit og satt meg inn i rollen
som ITV. Vi skal snart ha et møte hvor vi snakker om hva som skal skje og hva vi må
gjøre dette semesteret.
IØT G, vært i et møte med seksjonen. Gjennomgang av ITV rollen med Mats og
gjennomgang av den psykososiale undersøkelsen med instituttet som skal jobbes
med videre. Med hjelp av KTV-er prøvd å få fleste parten av studentene til å like
Studentrådet IØT Gjøvik sin facebook side, slik at vi ikke må dele informasjon i
absolutt alle facebook kanaler (grupper og gruppechatter)
ISØ, kommer sikkert inn svar snart
IØT, forventningsavklaring med Jørgen FTV. Vi snakket også litt rundt saker som vil
bli aktuelt dette semesteret. Møte med instituttledelsen. Her diskuterte vi hvordan vi
skal samarbeide best og hvilke forventninger vi har til hverandre. Vi fikk også en
oppdatering på digital undervisning, endret vurderingsform i ulike fag og
utmatrikulering for kull 2020.
IIF, vi har hatt møte og skal ha to møter neste uke. Vi ser på sosiale aktiviteter som
man kan arrangere som er korona-vennlig.
AU, arbeidsutvalget studenttinget. Opplæring. Jobber med et arbeidsprogram til
Studenttinget. Møte med NTNU om smittevernregler og oppstart av vårsemesteret.
Jobbet med rikspolitiske saker i samarbeid med andre universitet og NSO,
krisepakke for studentene.
Konsulenten: Har hatt forventningsavklaring med FTV-ene.
FTV-ene har hatt forventningsavklaring. Deltatt på informasjonsmøte for
internasjonale studenter på fakultetet. Det er 60 utvekslingsstudenter ved vårt
fakultet. Vi vil orientere om hva vi har gjort siden sist på sak 9/21.

ØK-sak 1/21 Møteteknikk og praktisk info
Jørgen orienterte om saken.
Studentrådsmøte ØK:
• Møter ca. hver 3.uke. kl.16.15-18.
• Diskusjon og orienteringssaker. Vedtakssaker, men det er sjelden.
• Rådgivende organ for FTV-ene.
Nyttige forkortelser:
• UH – Universitet og høyskole
• KD – Kunnskapsdepartmentet
• NSO – Norsk studentorganisasjon
• STi – Studenttinget
• VT – Velferdstinget
• AU – Arbeidsutvalget
• Instituttene: HHS, IIF, ISØ, IØT
• Fakultetene: ØK, IE, IV, NV, AD, MH, HF, SU
• Forvaltningsutvalg: FUS, FUI, FUL
Møteteknikk:
• Gjennomgang møteteknikk, skriver i chat, innlegg (nytt), kommentar,
saksopplysning.
Øk-sak 2/21 Organisering av Fakultetet for Økonomi og Studentrådet ØK
Jørgen orienterte om saken. Hvordan fakultetet er organisert og hvilke personer det
er viktig å kjenne til. Deretter hvordan Studentrådet er organisert og hvordan det står
i forhold til studentdemokratiet ellers på NTNU.
Fakultetet økonomi:
• 4 institutter
• 3 byer
• 25 studieprogrammer – årsstudium, nettstudier, bachelor
• 4000 studenter
• Ny master på Gjøvik. Det jobbes for at IØTG blir eget institutt.
• Monica Rolfsen, dekan, har en blogg, yogainstruktør
• Instituttlederne
o Kari Nyland, HHS
o Marielle Christiansen, IØT
o Anne Borge Johannesen, ISØ
o Hans Arthur Solli-Sæther, IIF
Studentrådet Økonomi, en presentasjon.
Organisasjonskart studentdemokratiet.
• Andreas hadde en gjennomgang av hvordan studentdemokratiet fungerer.
•

Studenttinget 25 medlemmer (valgt av studentene)
o Valgt for ett år (Kalenderår)

•

•

•

Abeidsutvalget (valgt av studenttinget)
o Andreas Knudsen Sund, leder
o Simen Løvendal, læringsmiljøansvarlig og nestleder
o Sigurd Solheim, fag- og forskningspolitisk ansvarlig
o Anna Juell Johnsen
o Stine Romundstad, stedlig leder Ålesund
o Svein-Erik Strandabø Olsen, stedlig leder Gjøvik
o AU skal følge opp studentrådene. Andreas observatør
Simen Ringdahl og Mathilde S. Eiksund, styrerepresentanter.
o Sitter i universitetsstyret for NTNU (de er valgt av studentene)
o En del av Studenttingets ledergruppe
o Deltar med tale- og forslagsrett i Studenttinget og arbeidsutvalget
Studentrådene med FTV og ITV

Øk- sak 3/21 Forventningsavklaring
Jørgen presenterte saken. Vi ønsker å ha en forventningsavklaring mellom oss som
er FTV-er og dere som er ITV-er.
Noen av de viktigste forventingene er:
• At dere deltar på møtene som forventes av ITV, og dersom det ikke går skal
det gis beskjed til de relevant, f.eks. til oss dersom dere ikke kan komme på
SR-ØK.
• Svare på alle mail og meldinger i rimelig tid. Dette gjelder eksempelvis fra oss
FTVer, konsulenten, instituttet og studenter dere representerer.
• God kommunikasjon og samarbeid med med-ITV.
• Stille godt forberedt til møter.
Innspill:
• Konsulent - viktig at dere løser saker på lavest mulig nivå i organisasjonen.
• Hvis dere er uenig i saker med institutt/fakultet kom gjerne med forslag til
endringer.
Vi ønsker også å høre hvilke forventninger dere har til oss FTVer og til Studentrådets
arbeid. Dette kan for eksempel gjelde kommunikasjon, gjennomføring av
studentrådsmøtene, hva slags saker vi jobber med osv. Noen andre viktige spørsmål
vi ønsker å diskutere er:
Hvor raskt kan vi forvente svar på mail/meldinger?
• Svare innen 24 timer, men gi eventuelt en tilbakemelding om at dere skal
undersøke dette nærmere med deres studenter.
Hvor mye tid skal man bruke på vervet/jobben?
• Sette av tid, men jobbe med god samvittighet.
• Gjennomføre saker på en god måte og følge opp.
Hva skal man gjøre dersom det oppstår problemer med kommunikasjon/samarbeid
mellom ITV og eller FTV?
• Ta kontakt med konsulent Kristin.
• Jeg har taushetsplikt.

Hva skal vi bruke som kommunikasjonskanal?
• Det er opprettet et Teams for studentrådet ØK (erstatter facebook)
• Der kan vi snakke sammen og sende meldinger.
• Fint om alle skrur på varsel all aktivitet. Jørgen viste dette i møte.
Øk-sak 4/21 Saker våren 2021
Saken ble utsatt på grunn av lite tid og tekniske utfordringer.
Øk-sak 5/21 Manntall
Hanne Berit orienterte om saken. For å kunne stemme i de ulike studentvalgene på
NTNU må man som student være registrert i manntallet på instituttet sitt. På våren
tas dette manntallet ut den 20 februar, og er derfor noe studenter må sjekke opp at er
riktig en god stund før vårens valg. Å sjekke dette er spesielt viktig for de studentene
som går på studieprogram som eies av fakultetet i stedet for av instituttet, som
bacheloren i økonomi og administrasjon, da det som regel er her det har vært
problemer med dette. Dersom man tar fag ved flere forskjellige institutt er det også
viktig å sjekke at man er riktig registrert.
•
•
•
•
•

Må være registrert riktig for å kunne stemme i studentvalg
Registrering i manntallet kan lett sjekkes på Studentweb under min profil, eller
inne på Valgweb.
Manntallet tas ut 20. februar
Fristen for å klage på feil i manntall 5.mars
Det er viktig at dere får videreformidlet denne informasjonen til studentene.

Øk-sak 6/21 Digital undervisning
Ida presenterte saken. Grunnet covid-19 situasjonen har alle universiteter og
høyskoler fått pålegg fra regjeringen om å ha digital undervisning ut 18. januar 2021.
Digital undervisning ble høsten 2020 realiteten for mange og det har vært ulik kvalitet
i gjennomføringen fra ulike fakultet, institutt og professorer. Digital undervisning har
vært en sak under flere SR-ØK-møter høsten 2020, hvor flere hadde både positive
og negative opplevelser med gjennomføringen. Studentene har fått Mail fra rektor
angående digital undervisning.
Det vi ønsker innspill på er:
Hva slags kanaler (Collaborate, Teams, Zoom) blir benyttet på de ulike instituttene til
digital undervisning?
Fungerer den digitale undervisningen bra/dårlig? Hvorfor/hvorfor ikke?
Innspill:
HHS- bruker collaborate, teams og zoom. Forelesning i etikk 400-500 studenter, men
plassmangel.
IIF, bruker mest zoom, men også teams og collaborate. Digitale undervisningen
fungerer, men mange studenter deltar ikke på grunn av kvaliteten. Forelesninger blir
tatt opp og det fungerer greit.

ISØ, det ble sendt ut en undersøkelse angående digital undervisning, som viste at
alle var fornøyde. Eksperter i team (EiT) fungerer på zoom.
IØT, har brukt mest collaborate. Mye misnøye fra studentene om at forelesere ikke
tar opp forelesningene og at de ikke blir lagt ut i etterkant. Teams fungerer for EiT.
Blackboard henger seg opp ved oppstart.
IØTG, har brukt manapto. Streaming med nettstudenter. Varierende kvalitet, kommer
an på foreleser hvordan opplegget er.
FTV-ene oppfordrer ITV-ene å ta opp dette med referansegruppene og FTV-ene tar
dette opp med fakultetet.
Øk-sak 7/21 Vurderingsform
Jasmeen presenterte saken. I november bestemte rektor at det ikke vil bli avholdt
skriftlig eksamen med tilsyn (skoleeksamen) i vårsemesteret 2021, for å sikre at
vårens eksamener blir forutsigbare for både studenter og fagansatte. Avgjørelsen om
ingen skoleeksamen er endelig.
Rektor har oppfordret til at den opprinnelige fastsatte karakterskalaen, som er fastsatt
i emnebeskrivelsen, beholdes selv om vurderingsformen i emnet må endres.
15. februar er fristen for innmelding av vurderingsform for fakultetene og studentene
vil få informasjon om dette på emnesiden/Studenweb så fort som mulig etter denne
datoen. Det vi ønsker innspill på er:
Hvordan hjemmeeksamen i høsten 2020 har fungert? Hva bør endres?
Innspill:
HHS- Eksamen har fungert greit. Problemer med innlevering, tekniske problemer.
Instituttet sa fra i god tid at vurderingsformen skulle være karakterskala.
IØT: Fungerte greit, men instituttet bestemte seg for sent. Varierende nivå på
eksamen og faglærere overkompenserte med lengre og vanskeligere eksamen.
IØTG: Nivået var mye høyere og mere omfattende. Skulle ha hatt oppgaver.
ISØ: Bachelor, positivt med hjemmeeksamen. Nivået var for høyt og omfattende. I
mattebesvarelsene skulle det ha vært hatt muligheter for å levere på vanlig ark.
Eksamener må samstilles og justeres i vanskelighetsgrad.
IIF: Annet nivå på eksamen. Emne i bedriftsøkonomi var det 50 % stryk. Mattefag og
IT kunne levere eksamen digitalt og på ark. I skrive-fagene fungerte eksamen.
FTV-ene tar med innspillene og oppfordrer ITV-ene til å ta kontakt med
referansegrupper.

Øk-sak 8/21 Seminar
Ida presenterte saken. Hvert semester er det et obligatorisk oppstartsseminar for alle
ITVer arrangert av FTVene. Formålet med seminaret er å bygge tillitt og styrke SRØK teamet. Dette gjøres gjennom faglige og sosiale aktiviteter. Årets seminar er
planlagt å foregå på Prinsen Hotell i Trondheim fra 12-14.februar, men grunnet covid19-situasjonen anser vi et fysisk seminar som lite gjennomførbart. Derfor planlegger
vi nå for et digitalt seminar over teams eller zoom. Vi er usikre på hvordan vi best
mulig kan gjennomføre seminaret og ønsker derfor innspill fra dere angående
seminarhelgen. Den faglige delen av seminaret pleier å bestå av diverse workshops,
handlingsplan for semesteret, innføring til ITV-rollen og lignende. Dette er aktiviteter
vi tenker det er mulig å få til virtuelt uten alt for store problemer.
Innspill:
• Andreas, arbeidsutvalget skal arrangere seminar for Studenttinget og FTV-ene
digitalt for STi.
• Positivt hvis vi kan få til noe fysisk med ITV-ene en samarbeider med.
• Korte innslag på teams
• Send gjerne inn gode innspill til FTV-ene.
ØK-sak 9/21 FTVene orienterer
FTV-ene orienterte om saker som angår studentrådet ØK.
• Student på HHS døde i trafikkulykke i desember. Digital minnestund 20.01.
• Arve Pettersen ha gått av som instituttleder på HHS, og Kari Nyland har tatt
over frem til ny instituttleder ansettes. Han skal fortsette med undervisning.
• Ansettelse av nye instituttledere dette semesteret. Forespørsel
ansettelsesutvalg.
• Semesterstart og COVID-19 – situasjonen, digital undervisning.
o campus er åpen,
o NTNU deler ut gratis munnbind, hvor filter må brukes. Dette må det
informes om.
o FTV-ene kan ta kontakt med kommunikasjonsansvarlig på fakultetet.
o Egne munnbind for SR-ØK skal bestilles.
• Nytt avsetningstak fra regjeringen gjør at noen institutter må bygge ned
oppsparte reserver. IØT skal ansatte 5 nye 1. amanuensiser.
• Velferdsmidler, SR-ØK fikk i 2020 100 000,- fra fakultet for å dele ut til
linjeforeninger.
o Flere arrangement har blitt utsatt eller avlyst.
o Pengene kan omdisponeres, men FTV-ene vil godkjenne
arrangementene først.
o Forslag sendes til konsulenten.
• Fakultetene har blitt bedt om å legge en plan for arbeid med det Psykosiale
læringsmiljøet ved sitt fakultet dette semesteret.
• Anbefalinger fra KD for arbeid med psykososialt læringsmiljø.
• Studentrådet ØK har vedtatt at det skal gjennomføres en psykososial
undersøkelse annen hvert år på instituttnivå. HHS, ISØ og IIF denne våren.
FTV vil diskutere dette på kontormøte på mandag.

Møteevaluering
• Litt for mange saker
• Interessante saker
• Mange gode innspill
Diggerunde

