
 
 
Møteinnkalling Studentrådet Økonomi 
Dato: 05.08.2021 
Tid: 12.30 – 13.30 
Sted: Thon Hotel Prinsen og Teams 
 
Saksliste: 
Godkjenning av innkalling og siste møtereferat. 
Introduksjonsrunde og runde rundt bordet [10 min] 
 
ØK-sak 41/21 Innføring i møteteknikk 
Saksbehandler: Arin 
Type sak: Orienteringssak 
Tid: 5 min 
 
Arin går raskt gjennom hvordan Studentrådet Øk sine møter vil være strukturert fremover og 
hvordan en skal tegne seg for ulike innspill, kommentarer og henvendelser under møtet.  
 
ØK-sak 42/21 Kampsaker 
Saksbehandler: Hanne Berit 
Type sak: Diskusjonssak  
Tid: 10 min  
  
Noen av dere har nok gått inn i studentdemokratiet med en klar tanke om hva dere ønsker å 
oppnå, mens andre bare har hatt et generelt ønske om å jobbe for deres medstudenters 
beste. Hva som er viktigst å jobbe med for hver enkelt av dere vil derfor variere, samtidig 
som at studentene på de ulike instituttene dere representerer også ofte har litt forskjellige 
meninger om hva som er viktig.  
Derfor lurer vi på: 
  

• Hvilke saker er viktigst for dere personlig? 
• Hvilke saker tror dere er viktigst for studentene på deres institutt? 
• Hvilke saker tror dere er viktigst for Studentrådet ØK samlet sett? 

 
Amanda: 

- Psykososialt miljø 
- God undervisning og kvalitet, samt sosialt miljø 
- Studentenes stemme 

Martin: 
- Skape mer og bedre arelaer for studentenes samvær. 



Mats: 
- Samlende miljø 
- Sosiale arrangementer 
- Skape en arena for å skape kjennskap 

Agnes: 
- Dårlig håndtering av pandemien 
- Det har gått bra på tross av og ikke pga god styring. 

Timian: 
- Dårlig klassemiljø 
- Forbedre faglig kvalitet 
- Deleger mer ansvar nedover i tillitsvalgt rangen. 

Sara: 
- Psykososialt miljø og gått over på kvalitet av forelesning. 
- Gratis is er viktig 
- Et skille mellom linjene som bør reduseres, sosialt.  
- Gjør en bra jobb 

Henrik: 
- Skape sterkere bånd til Adolf Øiens-bygget, naturlige sosiale arenaer. 
- Bedre informasjonsflyt mellom NTNU og student, spesielt undervisningskvalitet. 
- Endre kantina 

Line: 
- Generelt jobbe med studiekvalitet og studentenes beste 
- Hybridundervisning er viktig! 

Elisabeth: 
 
ØK-sak 43/21 Forrige semester positive/negative erfaringer 
Saksbehandler: Jasmeen 
Type sak: Diskusjonssak 
Tid: 10 min 
 
Forrige semester var nok et pandemi-semester. Nå begynner flere og flere å bli 
fullvaksinerte og regjeringen åpner for mer fysiske forelesninger. Som tillitsvalgte har vi en 
mulighet til å komme med tilbakemeldinger som kan påvirke hvordan studiehverdagen kan 
bli post-COVID.  
 
Det vi lurer på er: 

• Hva mener dere vi skal ta med oss videre fra undervisningen under COVID?  

• Hva mener dere vi ikke skal ta med oss videre?  

• Hvordan er det lagt opp hos dere 
o Er dette en løsning studentene er fornøyde med? 

 
HVA MENER DU AT VI SKAL TA MED VIDERE? 
Sara: 

- Hybridløsning 
- Kan melde seg fag på andre campuser og få tilgang til digitale forelesninger 

Timian: 
- Opptak som kan brukes selv når vanlig utdanning ikke er mulig å gjennomføre 



Ina: 
- Støtte til studentaktivitet 

Martin: 
- At forelesninger legges ut 

Agnes: 
- Går mot lengre perioder med vurdering foran fire-timers format 

Henrik/Line: 
- Digital forelesning 
- Hybrid med opptak 

HVA MENER DU AT VI IKKE SKAL TA MED VIDERE? 
Ina: 

- Digitale øvninger 
- Se på den totale undervisningsbelastningen som følge av mer prosjektbasert arbeid 

Henrik: 
- Informasjonssvikt 

Sara: 
- Dårlig undervisningskvalitet 
- Ikke brått endre eksamensformat 

Agnes: 
- Hjemmeeksamen i fag hvor det ikke er bra 
- Restriktiv bruk av campus for frivilligheten 
- Eksamen etter jul er en utrolig uting! 

HVORDAN ER SEMESTERET LAGT OPP FOR DERE? 
Line: 

- Det er ganske greit, men er noe ulik tilnærming på undervisningsform. 
Martin: 

- Alt streames og tas opp, men at det er bedre å delta fysisk. 
Timian: 

- Godt etablert hybridundervisning 
- Usikkerhet rundt skriftlig eksamen, ønsker en prøveeksamen for å forbedre 

studentene som ikke har vært borti skriftlig skoleeksamen enda. 
Sara: 

- Noen nekter å streame, og de i 1.klasse sine fag streames og ikke fysisk.  
- Drøyer veldig lenge med å gi fast dato og eksamensform. Pluss at når det kommer 

legger de inn at det kan endre seg.  
Agnes: 

- Misnøye med at det er utelukkende fysisk undervisning ved IØT. Dårlig tilrettelegging 
for syke/de i karantene.  

- Et fag hvor en ønsker å ha muntlig eksamen til alle studentenes misnøye. 
Amanda: 

- 1.året master og 2.klasse integrert master får matte-klasse hvor foreleser kommer 
sent i gang med semesteret, og det er ganske sterk misnøye av det. 

- Undervises kun i 3 fag som kræsjer.  
 
 
 
ØK-sak 44/21 SR-ØK faste dager/tider 



Saksbehandler: Ina 
Type sak: Diskusjonssak 
Tid: 5 min 
 
Vi pleier å ha faste SR-ØK møter hver 3.uke, og vil gjerne sette et fast tidspunkt for disse.  
Hvilke tidspunkter passer for dere? Vi foreslår enten tirsdag kl.16.15-18.00 eller onsdag 
kl.16.15-18.00. 
 
Timian: 

- Tirsdag kan ikke. 
Sara: 

- Ønsker tirsdag som dag. 
Amanda: 

- Ingen av tidspunktene passer ikke.  
Henrik: 

- Foretrekker onsdag. 
Agnes: 

- Har fysisk undervisning på onsdager kl 17. 
 
ØK-sak 45/21 FTVene orienterer 
Saksbehandler: Ina 
Type sak: Orienteringssak  
Tid: 5 min 

• Eksamensavviklinger H21 
 
 
Eventuelt [5 min] 
 
Møteevaluering [5 min] 

- Helst kjøre mer runder rundt bordet 
- Digg med fysisk 
- Effektivt 

 
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.  
 
Arin Nøst, Hanne Berit Tuterud Nordølum, Ina Høie, Jasmeen Barmen 
 
 
Actionpoint: 

- Sjekke med eksamensformat og fastsettelse av dette før 15.sept (FTV) 
 

mailto:ftv@sr-ok.no

