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Velkommen ved møteleder Mari FTV + check-in

1/19 Økonomi (ved FTV Maria)
-

Sak utgår grunnet frafall
Tas en gjennomgang på neste FTV-møte, og evt sendes ut med forklaring pr epost til
medlemmene i SR.

2/19 Identitetsarealer
Lage et svar til prodekan om vi har, ja- hvor hvorfor funker det. Nei- hvorfor ikke, hva
trenger studentene.
Viktig sak, som stadig blir rapportert som en mangelvare ved fakultetet på
studiebarometeret. Tas en runde i SR fra tilbakemeldinger fra smågruppemøter om dette.
Medisinstudenter føler ikke det er noe kjent område hvor en kan finne medstudenter før i 3.
klasse. Særlig 1. klassingene som definitivt ikke har noe form for identitetsareal. Stud.salen
er veldig langt unna alle arealer hvor medisin undervises. Bør være der studentene befinner
seg er veldig viktig for at det skal oppfattes som et identitetsareal. Også er det låst. Heller
ikke plass til alle. Alltid fullt. Og mest som et administrasjonsområde for de ulike
foreningene. Kantinene kan heller ikke brukes ettersom dette er i bruk av besøkende,
pasienter og pårørende.
På Gjøvik har de «base-rom» til hver av klassene. Men det er ikke noe utstyr eller annet som
skal tilsi at det er deres område. Bare et klasserom. Det jobbes med å gjøre dette bedre.
Funker for noen få grupper som har fått noe utstyr, eller har relevant utstyr i nærheten.
I Ålesund har vi ikke arealer nok til undervisning engang, det er så fullt på campus, at de
noen ganger har forelesning på en videregående skole i nærheten. Gymsalen brukes kun til
forelesninger, så de har ikke noe areal for fysiske aktiviteter. Ikke planlagt å bygge nye
undervisning arealer kun studenthus og en bro over til et kontorbygg. Dette er uholdbart,
men det er lite som blir tatt tak i for en bedring. FTVene skal ta opp dette på
Prodekanmøtet.
ISM – studentene har begynt å ta tak i dette på eget initiativ. Lærer har gitt tillatelse til at de
innreder et areal som identitetsareal. De søkte om midler til å innrede, men de fikk avslag.
De ordner nå selv møbler fra finn.no ol. Men de deler dette området også med andre
studenter på Øya helsehus som holder til i samme etasje. Det er for så vidt ikke noen som
har ytret misnøye med dette. Alle vet at det er sykepleierstudenter på Øya Helsehus.
IPH – Amalie har forhørt seg mye rundt på instituttet. De hadde ikke identitetsareal på
Tunga, og samme skjer nå på Øya. Men de er rundt på hele campus pga ulike
forelesningsrom, så møter sjelden på noen medstudenter på Campus. Ikke noe areal hvor de

kan samles. De har forsøkt å ta tak i dette, men virker ikke som instituttet tar det på alvor.
Sier bare at de må vente til ELG10 kommer. De er spredt rundt på hele sykehusområdet.
Mange er i praksis, og de i 3. klasse er opptatt med bacheloroppgave-skriving.
Innspill fra Magnar: Viktig å ha et identitetsareal pga det gir økt samhold, bedre resultater,
økt motivasjon, viktig for å unngå frafall. Øker også yrkesstolthet og yrkesbevissthet som de
tar med seg ut i arbeidslivet.
På prodekanmøtet kom det frem at dette er viktig for fakultetet. De ønsket at FTVene skulle
innhente opplysninger og opplevelser rundt dette på fakultetet.
INB – Førsteklassingene har ingen sted å samles, i 2. klasse er de så spredt på ulike steder, så
de fleste går hjem etter forelesning. Noen få oppholder seg på biblioteket på
kunnskapssenteret (hvor man må være stille). På campus Tunga var de mer fornøyde nå
etter oppussingen der. De følte de hadde et fint sted å være på, sammen. God plass.
3/19 Tilbakemelding fra sensorveiledning (ved FTV Johannes og Alexander).
Sak utgår delvis pga frafall.
Alexander: Stor variasjon av tilbakemeldinger, fra liten skala til utdypende forklaring.
Tilbakemeldingene/begrunnelsene er ofte ikke utdypet, sier ingenting om hva du mangler,
og en blir usikker på om en skal klage eller ikke.
Saken skal tas opp med prodekan for utdanning.

4/19 Valg (ved Mari FTV)
Informere plan.
Valget begynner med kandidatperiode 14. april – 1 uke hvor en kan melde sitt kandidatur
Så mulighet for å stemme fra 20-28. april.
Det anbefales å drive «head-hunting», ta kontakt direkte med de en tror kan være
interessert i å stille. Fortelle om vervet. God erfaring med å få tak i kandidater å den måten.
Hvordan er skal promotere og blæste blir litt opp til hver enkelt utfra hva en ønsker å gjøre
selv. Gå inn i slutten av forelesninger. Hva det er for noe og hvorfor folk burde stille.
Åpen studsal utgår mest sannsynlig i år.
Innspill fra Per Kristian; det vil komme kort info om hva for eksempel en FTV gjør, så det er
lettere å kunne ta stilling til, og vite mer om hva en stiller til. Husk å si fra om styrevalget ☺
Alle er personlig ansvarlig for å promotere

Eventuelt
Jonas ITV ISM og Mari FTV var i møte i dag; i forbindelse med at bachelor sykepleie skal
flyttes over til fakultetsnivå - og ikke lenger være på instituttnivå. Skulle ta opp saken med

prodekan Torill Forbord, men hun var ikke på kontoret i dag. Mari FTV har sendt henne en
epost.
Per Kristian: Studenttingsmøte i morgen kveld torsdag.
Alexander/INB: Førsteklasse ergoterapeuter får ikke følge ergoterapeuter, men vernepleiere
i praksis – de får bare beskjed om at de klarer å skrive oppgave likevel – men dette er ikke
akseptabelt – ikke godt nok. De jobber med å få endret på dette.
Magnar SPV Medisin: Likestillingsutvalget – Magnar forteller at det ikke har blitt noen møter,
utsatt hver gang på grunn av ulike årsaker – nå har dette blitt løftet opp.
Likestillingsfremmendetiltak, hva er det som er bra, evaluere det som finnes, og prøve å
tenke litt fremtid. Helseutdanningene trenger heller å drøfte dette mer enn medisin, der det
er 30/70 fordeling kjønnsmessig. Sykepleie og vernepleierutdanningen har som kjent veldig
stor andel jenter på studiene. Studentrådet burde kanskje ta opp dette som en sak, ta et
standpunkt på om de vil at det skal kvotere inn på kjønn eller ikke.
FTV Johanne: Har fått kontakt med den som skal revidere retningslinjer for særplass i praksis.
De tar kontakt med henne/SR når de begynner.
FTV Mari: Rebekka ITV ISB har fått jobb i LO, så hun har permisjon fra studiet og dermed
fratreder hun vervet. Hun forsøker å finne en arvtager. Hvis ikke blir det SR uten ITV på ISB
ut semesteret.
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