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Velkommen til nytt semester  
Kl. 16:30–16:45 

Navnerunde og velkommen til nytt semester og nytt år i SR 

 

1/19 kalender/plan for året (orienteringssak) 

Kl. 16:45-17:00 

Gjennomgang av plan for året, årshjul, viktige datoer 

 

Tentativ plan for kalenderåret:  

Januar • Oppstartsseminar 

• Valg av kampsak(er) 

• Valg av møtedatoer 

Februar • Generalforsamling 

Mars  • Planlegging av AMEE-konferansen 

April • Valg. Stillinger som skal lyses ut er FTV1, FTV3, ITV INB, 

ITV ISM, ITV IHA, ITV IHG, SPV medisin, SPV master 

- Det er ønskelig å starte minst én måned før valget 

med promotering. En mindre gruppe lager plan for 

promoteringen.  

Mai  

September/oktober • Helsekarrieredagen 

 

2/19 ny møteordning (vedtakssak) 

Kl. 17:00-17:20 

I høst ble det diskutert en ny møtefordeling med flere, mindre møter. FTV Julie informerer 

 

Det skal utformes en møtemal for hva smågruppene skal gå gjennom på hvert møte. 

FTVene har ansvar for å utforme malen og sørge for at denne blir fulgt på hvert møte. 

FTVene oppdaterer hverandre på smågruppemøtene i ukene det ikke er SR-møter.  

 

Smågruppemøtene må legges til den oppsatte uken for smågruppemøter. Hvilken dag det 

blir kan bestemmes internt, men møtet må gjennomføres innen onsdagen den uken.  
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Smågruppemøtene er laget, men de må fordeles på FTVene. Mer informasjon om dette 

kommer på oppstartsseminaret.  

 

Møtetidspunkt for de felles SR-møtene settes til onsdager kl 16.30 hver fjerde uke. Mer 

informasjon om møtedatoer kommer på oppstartsseminaret.  

 

3/19 Kampsak(er) 2019 (diskusjonssak) 

Kl. 17:20-17:50 

Idemyldring rundt kampsaker det kommende året. Hvor mange skal vi ha? Hva er mulige 

kampsaker vi kan velge oss? Endelige kampsaker bestemmes på oppstartsseminar 

 

Det er ønskelig å velge kampsak tidlig slik at man kan bruke oppstartsseminar til å ha 

workshops og legge opp en strategi.  

 

Status på fjorårets kampsaker:  

• Studentenes økonomiske rettigheter i praksis: Planen videre er å ta det opp på et 

studenttingsmøte og videre fremme en sak på landsmøtet til NSO.  

• Helsekarrieredagen: Ble vel gjennomført 17. oktober 2018. Hvis ikke 

helsekarrieredagen blir kampsak for 2019 må det jobbes med å finne en alternativ 

måte til å videreføre dagen på. Det går utenfor vår rolle som Studentråd å arrangere 

en helsekarrieredag. Det er ønskelig at noen andre tar over. Saken vil bli videre 

diskutert på oppstartsseminaret.  

 

Kampsaker for 2019:  

• Utdanningskvalitet. Det vises til skjemaet om tilbakemeldinger på forelesninger. Det 

er vanskelig å hente detaljert informasjon fra SHoT-undersøkelsen om hva som er 

bra og dårlig med undervisning annet enn at vi skårer dårligere enn andre fakulteter. 

Tilbakemeldingsskjemaet vil være et supplement til SHoT-undersøkelsen som vil 

kartlegge det som er mangelfullt med denne. I tillegg vil det gi mulighet til å 

kommunisere direkte med foreleser. Det kan potensielt være en raskere vei å gå for 

å se bedring.  

• Trivsel på studiet. 
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• Synlighet. Studentrådet bør bli flinkere på sosiale medier og vise studentene hva vi 

driver med. Det bør utformes en synlighetsstrategi. Det foreslås å ha faste innslag på 

sosiale medier, fronte en sak vi jobber med og å ha innslag som: «følg dagen til en 

tillitsvalgt».  

• Folkevalgt sak. Det foreslås å ha en folkevalgt sak der man eventuelt ber KTVene 

om å ta det opp i klassene deres. Tidsaspektet blir problematisert og det vil vanskelig 

la seg gjennomføre før oppstartsseminaret. Dette kan heller være aktuelt for 

fremtidige valg av kampsaker.  

• Rekruttering av KTVer.  

 

Pause 17:50-18:00 

 

4/19 Innspill til oppstartseminar (diskusjonssak) 

Kl. 18:00-18:15 

Oppstartseminar til helgen, noen innspill fra SRs medlemmer? Spørsmål? 

 

Oppstartsseminaret blir på MTFS og Kunnskapssenteret. Det vil sendes ut oppdatert 

kjøreplan for seminaret.  

 

Forslag til oppstartsseminar:  

• Slack-gjennomgang 

• Tilgang til Google-drive 

• Idémyldring til hvordan man kan øke Studentrådets synlighet 

• Oversikt over hvilke tillitsvalgte som er med i hvilke møter 

• Profil på nettsiden som viser hvem vi er og hva vi gjør  

 

5/19 Vara til Regionalt samarbeidsutvalg for utdanning (SUU) (orienteringssak)  
Kl. 18:15-18:20 

Det må oppnevnes en vara for studentrepresentanten i SUU i Helse Midt-Norge. Det er fire 

møter i året i SUU, og studentrepresentanten har en observatørrolle. Varaen møter kun når 

den ordinære studentrepresentanten ikke kan stille. Det er veldig fint om en representant fra 

studentrådet kan ta denne oppgaven.  

 

Vara for studentrepresentanten i SUU blir Nora (FTV).  
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Eventuelt og møtekritikk 

Kl. 18:20–18:35 

Eventueltsaker:  
• Anja: NTNU Link. Saken gjelder medisinstudenter på andreåret. 16 studenter skal 

fortsette studieløpet sitt i Levander fra 3. studieår. Det er kun 8 studenter som har 
meldt sin interesse. Studentene har blitt informert om at loddtrekning kan bli en 
realitet. Det ønskes innspill på om Studentrådet har vært involvert i prosessen og hva 
som videre kan gjøres i saken. Studentombudet har vært involvert de siste to ukene 
og har gitt veiledning til begge parter i saken. Det foreslås videre at de kan ta kontakt 
med noen i Studentrådet som kan vite mer om saken, som Julie (SPV medisin) og 
Inga Rygg (tidligere FTV i Studentrådet). Det oppfordres også til å sende avvik og 
klage.   

• Annbjørg (stedfortreder for Philip): Første Sti-møte er 31. januar. Her skal det velges 
26 delegater til landsmøtet til Norsk Studentorganisasjon (NSO). Landsmøtet til NSO 
er i Tønsberg 4.-7. april.  

• Julie (FTV): Workshop om systematisk mottak av førsteårsstudenter. Dette avholdes 
30. januar. Det er ønskelig at ITVer stiller til denne workshopen. Anja og Sabina 
melder seg. I tillegg vil faddersjef på medisinstudiet delta.  

 
Møtekritikk  

- Problemer med lyd for Skype-deltakere.  
 


