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Møtereferat Studentrådet ØK 

Dato:  14.04.21 

Tid: kl.16:15-18:00 

Sted: Teams 
   
Til stede: Ida Ljøgodt (FTV), Jasmeen Barmen (FTV), Hanne Berit Tuterud 
Nordølum (FTV), Jørgen Valseth (FTV), Agnes Roll-Matthiesen (IØT), Arin Nøst 
(ISØ), Line Ås Finberg (HHS), Sara Tokvam (IIF), Sunniva Bondø Sørensen (HHS), 
Live Kile (ISØ), Elisabeth Falch (IIF), Mats Syverud (IØTG), Helle Karlsen Ivarrud 
(IØTG), Andreas Knudsen Sund (AU) 
 
Frafall: Vilde Hem (IØT) 
Møteleder: Jørgen Valseth 
Observatør: Andreas Knudsen Sund 
Referent: Kristin Eggen 
 
Saksliste:  
Møteinnkalling 14.04.21 og møtereferat 03.03.21 ble godkjent i møte. Møtereferat 
ligger også ute på nettsiden vår Studentrad.no. 
  
Runde rundt bordet med fokus på synlighet og valget 
 
HHS- Siden sist har vi promotert velferdsmidler og vi har planlagt promotering av 

valget. Vi har bestemt når vi skal stenge den psykososiale undersøkelsen, og 

planlagt hvordan vi skal promotere den fram til den stenger.  

IIF – velferdsmidler, publisere valg på «Dassnytt» og Blackboard. Tatt kontakt med 

Institutt for at de kan legge ut på Blackboard og sende ut e-post til studentene. 

ISØ - Vi har delt ut 39 000 kr til lavterskel psykososiale tiltak. Funnet ulike kandidater 

og tatt kontakt med de for å stille til valg. Bleste psykososial undersøkelse. 

IØTG- siden sist har vi begynt å snakke med aktuelle kandidater til valget av ny 
ITV. Planlagt videre angående å arrangere en aktivitet annenhver uke. Vært på 
fagseksjonsmøte. Blester om velferdsmidler. 
 
IØTT- Siden sist har vi hatt møte med instituttet hvor vi snakket om gjennomføring 
av middag for alle studenter, eksamensguruer og jobbsøkerkurs for Proman. 
Snakket med aktuelle kandidater. Promotert velferdsmidler til KTV-er og på 
Instagram. Satt endelig dato for allmøtet og begynt planlegging. Laget plan for 
promotering av valg. 



 

AU- siden sist har jeg vært i media om livssynstilbud og fremtidig areal på campus 

som ble vedtatt på siste STi-møte. Vedtaket har blitt litt misforstått. Jobber med 

valget til NTNU-styret. På studenttingsmøte torsdag 15.04 skal det velges kandidater 

til Utdanningsutvalget ved NTNU og Velferdstinget. Velferdstinget er med og 

bestemmer hva semesteravgiften skal gå til. Vervet i Utdanningsutvalget blir 

honorert. Videre skal vi vedta politikk angående prinsipper for valg av veldedige 

formål ved NTNU. 

Konsulent- Jeg har hatt medarbeidersamtaler med alle ITV-ene. Mye bra arbeid blir 

gjort. Jeg har sendt ut en påminnelse om at erfaringsskrivet skal sendes til meg innen 

3.mai.  

FTV- Jobber med valg, nettsidene og arrangert allmøte hvor forslaget til revidert 

stillingsinstruks for ITV og FTV og vedtekter for studentrådet Økonomi ble vedtatt. 

ØK-sak 28/21 Oppdatering om valg 

Jørgen presenterte saken. Nå er vi endelig ordentlig i gang med valget! Det er nå 

mulig å melde sitt kandidatur, i tillegg til at det fortsatt er mulig å nominere andre.  

• 2 kandidater så langt, 1 FTV og ITV i Ålesund. 

• 2 nominasjoner. 

• Promotering av valget er opp til hvert institutt. 

•  FTV-ene oppdaterer fortløpende om valget på nettsiden vår. 

• På siste møte i valgstyret ble det bestemt at informasjonen om valget må 

oversettes til engelsk. 

• FTV følger opp instituttene på hva som skjer i valgperioden. 

 Øk-sak 29/21 Oppdatering om velferdsmidler 

Ida presenterte saken. Husk å promotere velferdsmidlene (frist 18.04, kl. 23:59). For 
eksempel poste i diverse kanaler som face, Instagram, KTV-grupper, referanse-
grupper og bleste i forelesning. Evt. få instituttet eller foreleser til å skrive det på 
Blackboard / Innsida. 

• 8 søknader så langt. 

• Fakultetet har innvilget 100 000,- i velferdsmidler. 

• Oppfordre linjeforeningene at det kan søkes om midler til arrangement til 

høsten også. For eksempel til fadderukene. 

• Vi vil eventuelt fordele pengene også i høst hvis vi ikke får inn nok søknader 

innen fristen. 

Øk- sak 30/21 Tunge samtaler om psykisk helse   

Andreas presenterte saken. Flere tillitsvalgte på NTNU har måttet ta imot tunge 

samtaler fra medstudenter om psykisk helse. I den forbindelse har vi fått e-post fra 

AU hvor det etterspørres innspill om hvordan Studentdemokratiet kan hjelpe 

tillitsvalgte som opplever dette med å håndtere slike samtaler.  

Kopi av mail:  



Som nevnt under eventuelt på forrige FTV-forum har vi hatt en sak gående i 

Studentdemokratiet hvor enkelte tillitsvalgte rapporterer å måtte ta flere vanskelige 

samtaler om psykisk helse enn tidligere. Det er spesielt problematisk i de ekstra 

alvorlige tilfellene, som del av opplæringen av instituttillitsvalgte pleier man å være 

tydelige på at dette er ting man ikke kan håndtere som ufaglært tillitsvalgt og må 

sende videre, men mange sliter med samvittigheten når de da gjerne må sende 

videre til lange ventelister i et sprengt psykologtilbud. Enda mer bekymringsverdig er 

antallet studenter som kanskje ikke finner eller oppsøker noe hjelp i det hele tatt for 

problemene sine, om det så er i tillitsvalgtsystemet eller via Sit etc.  

Dette er et noe vi i arbeidsutvalget ønsker å sette på dagsorden og jobbe aktivt med 

fremover. For at dette skal bli best mulig, vil vi gjøre det sammen med dere så vi 

har med oss hele studentdemokratiet. 

Det er en problemstilling vi ønsker å jobbe med todelt: 

Internt i Studentdemokratiet: Støtte opp om våre tillitsvalgte. Hjelpe dem med 

hvordan de kan vise til støttetilbudene som finnes og vite når og hvor de må sende 

videre. Få en støttesamtalepartner til tillitsvalgte som har måttet tatt tunge samtaler 

med medstudenter. 

Eksternt: Få NTNU og andre samarbeidspartnere med på laget om å kommunisere 

tilbudene som finnes til studentene. Se på hvordan vi kan forbedre tilbudet. Kanskje 

jobbe i media med å belyse problemsstillingen. Samarbeide med velferdstinget ved 

Kenneth 

Legger også ved situasjonsbeskrivelsen fra Stine Romundstad (Stedlig leder 

Ålesund) da hun først tok opp saken: 

Melder en eventueltsak til kontormøte da vi har en ganske trist situasjon i Ålesund 

med tanke på mental helse. Vi har hatt flere møter med instituttene, administrasjon 

og ITV-er for å diskutere mental helse hos studentene og hvordan vi kan justere samt 

forbedre tilbudet til studentene ved NTNU i Ålesund. Grunnen til at jeg gjerne vil ta 

det opp med hele ledergruppen er fordi det er en del problematikk som kan gjelde 

hele NTNU og som kan være viktig å adressere. 

1. Oppfølging og støtte av tillitsvalgte som har tunge samtaler med studenter 

Flere ITV-er har uttrykt at de i den siste tiden har hatt flere samtaler med studenter 

som er ganske tunge, og som preger de som tillitsvalgte. Da Sit i tillegg har helt 

sprengt psykolog-tilbud (det er fult til sommeren), og kommunen har kjempelange 

ventelister er det vanskelig å måtte henvise studentene videre når de vet at det 

nesten ikke er hjelp å få dersom det ikke er akutt. En ITV har sagt at det har gått ut 

på egen helse, da i form av mangel på søvn fordi vedkommende er bekymret for 

studenter. Som tillitsvalgt er det dessverre lite annet man kan gjøre enn å prøve å 

rope høyt oppover at dette er et problem, men når det ikke er ressurser (det har blitt 

tildelt midler, men det er ikke psykologer tilgjengelig) i kommunen får ikke de heller 

gjort mye. 

Dette danner grunnlaget for en ny utfordring rundt mandatet til ITV-ene, og om 

hvorvidt de har ressursene og støtten til å gjennomføre disse tunge samtalene. Det 

forventes ikke av ITV-er å ta tunge samtaler, men vet de hva de skal si hvis de 



kommer i en slik situasjon? Vet de hvor de kan henvise studentene videre? Og har 

ITV-ene noen de kan snakke med dersom de trenger en fortrolig? Sistnevnte 

spørsmål har vi diskutert på beredskapsmøte med Annik og instituttlederne, og det er 

alle enige om at her må vi finne en løsning, som for eksempel en kontaktperson som 

har taushetsplikt og kanskje erfaring/kursing med tunge samtaler som ITV-ene kan 

snakke med. 

Mathilde nevnte opprettholding av et godt arbeidsmiljø for studenter som også er 

ansatte i dag på styremøtet, som er relevant i dette tilfellet og et generelt viktig tema. 

Snakket også med Seso tidligere og han nevnte bedriftshelsetjeneste for tillitsvalgte 

når vi snakket om dette, som er et interessant aspekt å ta med inn i diskusjonen. 

 

  2. Informering ut til ALLE studenter med tydelig beskjed om hvor man kan få 

hjelp   

I Ålesund har vi laget en liten oversikt over viktige telefonnummer som vi tenker å 

sende videre til ITV-er med en forespørsel om at de kan sende det videre til KTV-er 

for deling i klassegrupper (se vedlegg). Men det er ofte vanskelig å vite at man har 

det litt tøft. Det kan være lettere å se på de rundt seg enn seg selv, og derfor stiller 

jeg spørsmålet om NTNU burde ha en kampanje dedikert til dette med å se litt ekstra 

godt på de som er rundt deg. Kanskje kunne alle faglærere bli sendt en poster, video 

eller liknende med viktige telefonnummer/tjenester og blitt spurt om de kunne sette 

av 5 min i begynnelsen av en forelesning til å belyse viktigheten av mental helse og 

hvor lav terskelen skal være for å ta en telefon eller stikke innom en rådgiver. 

Hva ønsker vi av dere i første omgang? 

Dette er et arbeid vi ønsker å begynne med allerede nå, og som vi håper dere også 

er med på. Det haster på mange måter, og jo mer innspill vi får på forhånd jo mer 

treffsikkert kan vi ta opp saken i FTV-forum og etterpå. Vi har tatt kontakt med 

Velferdstinget for samarbeid, og planlegger å høre med HR-avdelingen på NTNU og 

Sit råd om hvilke ressurser som finnes nå, om vi kan få støtteperson for ITV-ene og 

hvordan de kan hjelpe med å sette saken på dagsorden. Vi håper også å få arrangert 

et internt webinar i Studdem etterhvert for å gi ITV-er råd om hvordan håndtere slike 

samtaler, og hvilke ressurser de kan henvise til. 

Vi vil gå igjennom hvilke tjenester man kan sende studenter som sliter med psykisk 

helse videre til. Altså hvilke hjelperessurser som finnes her og nå. I tillegg skal vi gå 

igjennom hva deres ansvar som tillitsvalgte er i en slik situasjon.  

Dette ble tatt opp på siste FTV-forum. Forslag om å utarbeide et skriv på hvor ITV-

ene kan henvise studenter som strever psykisk. Lage en oversikt over hvilke tilbud 

som finnes ved NTNU. 

Spørsmål vi ønsker innspill på: 

• Har dere fått lignende henvendelser fra studenter som skisseres i e-posten?  

• Hva har dere behov for i form av ressurser og informasjon? Er det behov for 

støttekurs for ITV-er for hvordan håndtere en slik situasjon?  

• Hvordan kan vi kommunisere hjelperessursene til studentmassen? 



• Hva mangler og hvordan kan nåværende tilbud forbedres?  

Innspill: 

• FTV har lagt ut informasjon om nyttige tilbud til studentene på nettsiden vår.  

• IØTT- vi har ikke mottatt slike henvendelser. Det viktigste er at det blir lagt ut 

informasjon til studentene. Vi tror at det kan være positivt med en kampanje 

sentralt. Det er behov for flere psykologer i SiT. 

• Kan samarbeid med fagmiljø på NTNU (institutt for psykologi) være en 

hjelperessurs. 

• ISØ - eventuelt samarbeid med Sosionomutdanningen. Lage en vegg på 

campus med informasjon om Studentdemokratiet og hva vi kan bidra med for 

våre studenter. 

• IIF – vi har ikke fått slike henvendelser, men det gis tilbakemelding på at det er 

negativt for studentene med bare digital undervisning. 

• IØTG – positive til forslaget til å ta kontakt med psykologi- og 

sosionomutdanninga. 

• ISØ – vi på master har ikke fått slike henvendelser. Kampanje sentralt kan nå 

alle studenter. Ikke behov for kurs for ITV-ene, men det står i vår 

stillingsinstruks av vi skal ha kjennskap tilbudene som finnes ved NTNU. 

Positiv til å kontakte psykologi- og sosionomutdanninga. 

• IIF Tilbakemeldinger fra den psykososiale undersøkelsen viser at studenter 

strever i disse tider. Vi kan legge ut lenker til gratis tilbud til samtaletelefon på 

våre nettsider. 

• HHS – har ikke fått slike henvendelser. Positiv til å ta kontakt og synliggjøre 

med en kampanje. 

• FTV-ene vil oppdatere nettsiden og minner om at i den oppdaterte ITV 

instruksen står at vi skal ha kjennskap til hvilke tilbud som finnes ved NTNU. 

• Hanne Berit vil dele informasjon om tilbud som finnes utenfor NTNU. 

• AU - vil lage et infoskriv på bestilling fra FTV-forum. Ha god dialog med 

velferdstinget og vil ta med forslagene fra møtet i dag. Oppfordrer ITV/ FTV å 

ta opp på ledergruppemøter at dere ønsker en kampanje sentralt. 

Øk-sak 31/21 Forbedring av kvalitetssikringssystemet 

Hanne Berit presenterte saken. Før påske var Utdanningsutvalget ØK invitert i 

dialogmøte med prorektor, og ett av temaene som ble diskutert der var 

kvalitetssikringssystemet. Det er krav om at studentene skal være medvirkende i 

kvalitetssikringsprosessene, og i dag gjøres dette i stor grad gjennom 

referansegrupper. Et problem som ble tatt opp er at det ofte er vanskelig å rekruttere 

studenter, og at flere ikke leverer inn rapport på slutten av semesteret. I tillegg ble det 

påpekt at studentene ofte opplever lite reell påvirkning gjennom referansegrupper, og 

at ofte blir ikke de tilbakemeldingene som kommer inn fulgt opp videre.  

Vi ønsker derfor å diskutere litt overordnet hva som fungerer bra med dagens 

praksis, og hva som kunne vært bedre. I tillegg ønsker vi innspill på hva dere mener 

vi som tillitsvalgte skal bidra med i dette arbeidet, samt forslag til hva instituttene og 

fakultetet kan gjøre for å forbedre systemet.  



Spørsmål vi lurer på er: 

• Hva fungerer bra? Hva kunne vært bedre? 

• Hva kan vi som tillitsvalgte gjøre for å bedre rekrutteringen og sikre innlevering 
av rapporter? Er dette noe vi skal bistå med?  

• Hvordan kan man formidle til studentene hva referansegrupper går ut på? 
Hvordan skal man få frem viktigheten av denne typen studentmedvirkning?  

• Hvordan kan man sikre at de tilbakemeldingene som kommer inn faktisk 
følges opp? 

• Hvordan sikre tilstrekkelig oppfølging av referansegruppene? Burde de ha en 
kontaktperson som kan bistå ved spørsmål? Evt. noe digitale 
ressurser/kursing?  

Innspill: 

• HHS- vi synes dette fungerer greit. STØH linjeforening ved Fagdirektør har 

ansvar for oppfølging av referansegrupper og samarbeider med instituttet. De 

har sluttrapportmøte med instituttet. Alle tilbakemeldinger skal gå gjennom 

referansegruppene og studentene er aktive. Det blir sendt ut en 

spørreundersøkelse til alle studentene. 

• ISØ- Godt alternativ med HHS. På ISØ fungerer ikke dette optimalt. Foreslår 

kurs for referansegruppe og at det sendes ut informasjon om hva det vil si å 

sitte i en referansegruppe. 

• Studentrådene HF og SU gjennomfører kurs for referansegruppene. Nå 

digitalt. 

• AU skal utarbeide en ny Referansegruppehåndbok. 

• Ansvaret for gjennomføring av referansegruppene må ligge hos emne-

ansvarlig. 

• God struktur/ system er viktig. En må ha en positiv blesting om 

referansegruppesystemet og at en kan høre med instituttet om økonomisk 

støtte til sosiale arrangement. 

• IIF, - i Ålesund fungerer ikke systemet som det skal. Vi har snakket med 

instituttet om dette og at det må være en ansvarlig person som følger opp 

referansegruppene. 

• Foreslå til instituttene at de premierer innsatsen til studenter som sitter i 

referansegruppene. 

• IØTT- varierende hvordan systemet fungere og det er opp til foreleser. Muntlig 

eksamen gjør det ekstra utfordrende for trynefaktoren. Positivt opplegg for 

HHS. Dette er Instituttet og foreleserne sitt ansvar. Gjennomføring av kurs kan 

gjøre terskelen for å stille enda større. Studentene må ha en reell 

påvirkningskraft / se effekten av arbeidet, slik at det ikke blir bare en formalitet. 

• Spørreundersøkelse kan være en løsning ved muntlig eksamen. 

• HHS har praktisert denne ordningen siden 1967. 

• IØTG - varierende innsats. Viktig å få frem at studentene har en reell 

medvirkning/påvirkning. Faglærer har ansvar for dette, men ITV-ene må sørge 

for at det faktisk blir opprettet referansegrupper. 



• Studentene må ha tilgang til emnerapportene i Kvalitetssikringssystemet ved 

NTNU. 

• FTV-ene vil ta med forslagene til UU-ØK i neste uke for videre utvikling av 

systemet. 

Øk-sak 32/21 Håndtering av pandemien dette semesteret  

Jørgen presenterte saken. Etter to tidligere semestre preget av pandemien har man 

dette semesteret i større grad hatt mulighet til å nyttiggjøre seg av lærdom fra 

tidligere i håndteringen av koronasituasjonen. Dette gjelder spesielt hvor tidlig man 

tar avgjørelser, hvordan man informerer og kommuniserer med studentene, og ikke 

minst hvordan man jobber for studentenes psykososiale helse. Vi ønsker derfor en 

diskusjon på hvordan fakultetet og instituttene har håndtert pandemien dette 

semesteret kontra de andre, hva som kan bli bedre og hva man har vært flinke på.   

Diskusjon:  

• Har avgjørelsene som har blitt tatt vært fornuftige? Hvorfor / hvorfor ikke?  

• Hvordan har kommunikasjonen fungert?  

• Tanker om fokus på og arbeidet for studentenes psykososiale helse?  

Innspill: 

• ISØ- idiotiske munnbind uten filter fra NTNU. Interessant arealvalg for SiT-

lokaler på HHS. Mye bra også. Tilbud om psykososiale tiltak skulle kommet 

tidligere. 

• IØTT- instituttet har hatt fokus på eksamen. Tett dialog med ITV og instituttet 

dette semesteret. Tiltak om psykisk helse skulle kommet tidligere, men en 

positiv utvikling. 

• IIF- en utfordring at det ikke har vært fysisk undervisning for 1.kl. Ålesund har 

ikke hatt de samme utfordringene som campus Trondheim under pandemien. 

For mange arbeidskrav erstattet av undervisning for å kunne ta eksamen. 

• IØTG – vi opplever at tiltakene har kommet kjappere, men psykososiale 

tiltakene kommer for sent. Mye usikkerhet om gjennomføring av arrangement. 

• HHS- informasjon om eksamen kom tidligere dette semesteret. Vrimlearealer 

fungerer ikke. Bedre med grupperom. Systemet om booking om rom fungerer 

ikke slik de bør. 

• AU- NTNU har hatt en bedre håndtering av pandemien dette semesteret. 

Kommunikasjonen har blitt bedre. Midlene til psykososiale tiltak fra statlig hold 

kom sent og universitetene fikk for korte frister for å gi tilbakemelding om 

hvilke behov de har.  

Øk-sak 33/21 Erfaringer å ta med seg til neste skoleår  

Jasmeen presenterte saken. Det siste året har mildt sagt vært en helomvending for 

alle. Det har gått bra for noen og dårlig for andre. Det virker som at digitale former for 

undervisning er kommet for å bli, men i hvilken grad er det ønskelig? Dekanen 

ønsker en tilbakemelding. 

 



Vi ønsker innspill fra dere på: 

• Hjemmeeksamen   

o Er dette en ønskelig vurderingsform for studentene i 

en normaltilstand?   

• Digital undervisning  

o Hva er ønskelig undervisningsform i en normaltilstand?   

o Hybrid? Streaming? Heldigital?   

Innspill: 

• Fysisk undervisning, men også digitalt tilbud. Vurderingsform 

mappeinnlevering. 

• IØT- Ønsker mere skoleeksamener. Legge vekt på prosjekt og mappearbeid. 

Mere digital undervisning, men fysisk undervisning spesielt for de første 

kullene. 

• AU - det kommer til å bli mere «normal» studiehverdag neste semester. Det vil 

nok skje en endring i undervisningsformer. Vi studenter har et handlingsrom til 

å påvirke studiehverdagen vår. 

• IØTG – for å unngå juks bør hjemmeeksamen være en case eller lengre 

besvarelser. Matte med mappevurderinger og eventuelt flere avsluttende 

eksamener i semesteret.  Digital undervisning er vanligere på Gjøvik, men 

ønsker mere fysisk undervisning. 

• ISØ- vi må se på undervisningsformer hvor studenter får mest mulig utbytte. 

Studentassistenter tilgjengelig digitalt.  

• HHS har en egen plattform på Snap-mentor. I tillegg kan studenter hjelpe 

hverandre i denne plattformen. 

• FTV-ene vil legge frem forslagene til ledelsen ved fakultetet. 

 

ØK-sak 34/21 FTVene orienterer   

Dialogmøte mellom fakultetet og rektoratet.  

• Implementering av bærekraft ved NTNU og Akkreditering var noen av sakene 

som ble diskutert.  

 

Erfaringsskriv og -overføring  

• Det står i våre instrukser at det skal skrives erfaringsskriv og at det skal 

arrangeres en overføring-samtale med ny ITV/FTV.  

• Frist 3.mai. Sendes til konsulenten. 

 

Promo-videoer for Studentdemokratiet 

• Prosessen har tatt lenger tid enn planlagt.  

• Planen er å lage 3 videoer. 

o Hva er Studentdemokratet?  

o Rekruttering til valg 

o Hva er studenttinget? 



 

 

Høstens immatrikulering 

• Mandag 16. august for alle 3 studiebyer. 

• Immatrikuleringsseremoni vil være digital høsten 2021.  

• Alle studieprogram bes om å samle sine studenter til felles visning av 

seremonien. 

 

Valg til sentralt utdanningsutvalg (honorert verv) og Velferdstinget 

• Minner om at vi trenger kandidater. Det skal velges på STi-møte torsdag 

15.04. 

 

▪ Åpning for mer fysisk tilstedeværelse på campus fra mandag 19.04. 

 

▪ Middag etter siste SR-ØK og eventuelt fysisk oppmøte på SR-ØK 

 

Møteevaluering  

• Skjerpings av møtestruktur. Mye snakking i munnen på hverandre under møte. 

• Gode diskusjoner og mange innspill. 

 

Diggerunde  

 
 



 


