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Velkommen og utfordringer i vervet
Runde rundt bordet. Flere har gjennomført møter med KTVene, men det er fremdeles
utfordrende å få kontakt med alle KTVer. Flere gode innspill fra KTVene, kort
diskusjon om på hvilket nivå en tar opp ulike saker, e.g. viss en underviser ikke har
tatt til følge referansegruppers tilbakemelding over flere år  Studieprogramleder.

15/18 Kampsakkomiteer
Fagkonsulentene på alle instituttene har mottatt spørreundersøkelse, ITVene bes om
å purre på undervisere om å sitte av 5 minutt til å ta denne.

Næringsliv. Har sendt inn bestilling på Kunnskapssenteret. Skal sende ut invitasjoner
snarest. Dersom det blir stor pågang tar en å tilpasser/skalerer deretter. NTNU
Karriere er positiv til å bidra, men ingenting har landet enda.

Runde på hvordan det har vært å jobbe i komité dette semesteret. Stort sett positivt,
noen ganger blir det nedprioritert fra Gjøvik og Ålesund fordi det skjer andre
viktige(re) ting lokalt som må prioriteres, selv om det også er viktige og relevante ting
kampsakkomiteene jobber med. Må være bevisst på at arbeidet gjøres relevant for
og kan brukes i alle studiebyer.

33/18 Årshjul
Det er skrevet et forslag til årshjul, og det foreslås å legge allmøte til på lista. Dersom
en kommer på flere ting en har oversett er det bare til å sende inn hva som må med.

34/18 Læringsressurser utenfor NTNU
Studentrådet mener at det er et problem når eksterne læreressurser må
brukes/brukes som en primærressurs, og ikkje som et supplement for enkelte
studenter som ønsker det. Når det blir en primærressurs kan det sies å være et
symptom på at undervisningen ikkje er god nok. Det er viktigere å se på hva som er
manglene i undervisningen på NTNU, og forbedre dette, fremfor at en finansierer
egne lisenser på slike ressurser. Eksempelvis kan bruk av sykepleier pluss i Gjøvik
være et symptom på at studentmassen er eldre, flere har barn, flere bor lengre vekke
fra campus og det er større behov for videoundervisning der enn andre steder.
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Studentrådet mener likevel at det er positivt at studentene søker kunnskap flere
steder, i tillegg til anbefalt pensumlitteratur. Men i tilfeller der NTNU oppfordrer til å
bruke en ekstern ressurs som supplement, kan den anses som en pensumbok
dersom prisen er tilsvarende. NTNU må ikke oppfordre til kjøp av ressurser som er
urimelig dyre, det vil komme i konflikt med gratisprinsippet.

FTVene skriver høringssvar basert på diskusjonene i møtet. Høringsfristen er 6. april,
men Studentrådet har fått utsatt frist av Studenttinget.

34/18 Allmøter
Studentrådet evaluerte allmøtet. Diskusjon om hvorvidt en skal ha allmøter for hvert
enkelt fagområde, eller bare på fakultetsnivå. Studentrådet mener en burde ha
allmøte på instituttnivå, da det er mer lavterskel, men settes spørsmål ved hvor ofte
det er nødvendig. Kontormøter nevnes som eksempel på noe som kan være
lavterskel, men en får nok ikkje konkrete innspill på kontormøtene uten at de har
egne tema hver uke. Allmøter bør gjennomføres på de ulike campusene den tid en
har ulike campus.

FTVene tar videre henvendelse om å frigjøre timer i timeplanen som kan brukes til
e.g. allmøter og kontortid, slik at studentene har større anledning til å delta.

35/18 AMEE
Fakultetet betaler for en delegasjon på 10 personer som skal delta på AMEE, hvorav
det er ønsket to medisinstudenter. Fakultetet ønsker noen med sentrale tillitsverv
(SR), eller som jobber i sentrale prosjekter i medisinutdanningen. Studentrådet
diskuterer hvorvidt de mener at det bare skal delta på medisinstudenter på dette. Det
kommer frem at konferansen er åpnet for flere fagområder enn medisin, «medicine
and the healthcare professions». Tidligere deltaker fra sykepleien har sagt at det er
også er relevant for det studieprogrammet.

Studentrådet mener det skal åpnes for flere studieretninger, og prøver å få fakultetet
til å ikke bare invitere medisinstudenter. Studentrådet finansierer kanskje i tillegg 2
studenter (neste møte), som ikke må gå medisin. De skal også ha sentrale tillitsverv.
Side 3 av 5

Saksliste Studentrådet, MH-fakultetet
36/18 Ny velferdsmiddelordning
Vi ønsker å ha på plass en ny ordning for velferdsmidlene før sommeren, ev. tidlig
høst. Hvilke kriterier mener SR bør ligge til grunn for fordeling av disse midlene?

18. april fra 1630 er det møte på KS12 med studentforeningene for å få innspill til
hvordan revidert velferdsmiddelordning skal være. Stemningen loddes der, så skriver
FTVene et forslag til nye retningslinjer basert på innspill der og diskusjonen i
studentrådsmøtet no. Saken kommer opp på siste møte i Studentrådet denne våren.

37/18 Avslutning av semesteret
Hold av 7.-9. og 14.-16. september til oppstartsseminar, blir en av de to.

Dersom budsjettet tillatter det arrangeres en inn/ut middag i eksamenstiden
fredag/lørdag (det som måtte passe Gjøvik og Ålesund mtp. reise).
Litt kjapp info om erfaringsskriv, inn/ut-middag, oppstartsseminar og feri

38/18 Valg og blesting
Det nærmer seg valg til nytt studentråd. Vi avklarer hva som må gjøres og planlegger
rekruttering, blesting og praktisk gjennomføring.

Torsdag 26. april er frist for å stille til ITV og FTV.
Fredag 13. april er frist for å stille til universitetsstyret.
Stemmeurnene er åpen fra 30. april til 6. mai.

Valgstyret til Studenttinget har satt opp datoer for stands og utdeling av flyers, her må
ITVene og FTVene hjelpe til. Nytt av året er at en bruker mindre tid på å promotere å
stille til valg (før 26. april), men heller står uken stemmeurnene er åpen
(studentvalget.no). Det fordrer at alle i Studentrådet er flink å finne kandidater.

39/14 Lesesaler
Allmøtet vedtok at vi skal jobbe videre med lesesaler. Hvordan skal vi gjøre dette?

KTVene på medisin har laget en spørreundersøkelse de sender ut. De håper å få
sikret faste leseplasser til 6. klasse medisin, og de ønsker å gjøre en fordeling på
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nytt. De mener at den ikkje er gjort etter behov. Med spørreundersøkelsen ønsker de
å kartlegge det faktiske behovet for leseplasser.

Studentrådet diskuterer om en skal henge opp lister på de ulike lesesalsplassene,
hvor studenter kan skrive opp om de kom til lesesalsplassen og de var fult, eller
hvilket studie de som satt der går. Blir for mye jobb med sistnevnte, studentrådet tar
istedet å lager en oversikt over lesesalsplasser, som kan henge på alle dører. «Fikk
du ikke plass? Prøv her» - Anja mekker liste. Idé om å lage video som viser hvor alle
plassene er, og informasjon om når en har tilgang - Inga og Edgar mekker film.

40/18 Campusutvikling
FTV Johanne orienterer om campusprosjektet generelt og ELG10 spesielt.
Studentrådet kommer med flere innspill til forbedringer på bygget, eksempelvis hva
gjelder innsyn til grupperom (brukes av og til for å øve på undersøkelser lettkledd),
mobilitet på arbeidsbenker, trenger ikkje observeringsmuligheter på grupperom da
behovet dekkes på øya – ønsker flere grupperom istedet, behov for stikkontakter,
med mer.

Eventuelt og møtekritikk
1) Møtemat KTV-møte: 100 per KTV per møte, dersom en har to møter i semesteret.
2) Nasjonalt utdanningsmøte i medisin 17. april. Formøter dagen før, og da skal
studentrepresentantene fra UiT, UiB, UiO og NTNU snakke om sakene som kommer
på møtet. Skal og ta opp hva de andre gjør med velferdsmidler, karrieredager, o.l.
3) Medarbeidersamtaler de to neste ukene, svar på googleskjema som sendes ut.

Møtekritikk tas til etterretning.

Dropper portrettfotografering av de som mangler portrettbilde.
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