Saksliste - Storgruppemøte
Sted: Hotell Augustin
Dato: 13.09.2020
Tid: 12.15-14.00
Innkalte: Elfrid Sandvik (FTV), Mari Kolstad (FTV), Astrid Hilling (FTV), Johannes Hoon Løvås (FTV),
Johanne Skage (SPV medisin), Ive Berge Stemsrud (ITV IKOM), Oda Selvåg (ITV INB), Amalie Jacobsen
Dyrkorn (ITV IPH), Jonas Bakari Reitan (ITV ISM), Lena Vigdel (ITV ISM), Frida Iversen (ITV ISB), Ingalill
Reitan Olsen (ITV IHG), Magnus Andreas Omberg (ITV IHG), William Sander Kvalsund (ITV IHA),
Karina Enger Willumsen (ITV IHA), Simen Ringdahl (NTNU-styre representant), Nina Westerlund
Støen (Konsulent)
Tilstede: Elfrid Sandvik (FTV), Mari Kolstad (FTV), Astrid Hilling (FTV), Johannes Hoon Løvås (FTV),
Johanne Skage (SPV medisin), Ive Berge Stemsrud (ITV IKOM), Oda Selvåg (ITV INB), Amalie Jacobsen
Dyrkorn (ITV IPH), Jonas Bakari Reitan (ITV ISM), Lena Vigdel (ITV ISM), Frida Iversen (ITV ISB), Ingalill
Reitan Olsen (ITV IHG), Magnus Andreas Omberg (ITV IHG), William Sander Kvalsund (ITV IHA), Nina
Westerlund Støen (Konsulent)
Frafall: Karina Enger Willumsen (ITV IHA), Simen Ringdahl (NTNU-styre representant)
Møteleder: Mari A. Kolstad (FTV)
Referent: Nina Westerlund Støen (Konsulent)

Saksliste

1. Innsjekk
2. Fordeling av interne verv, og i ulike råd og utvalg i NTNU/St.Olavs hospital
- Gjennomgang av hva disse utvalgene er, og det foretas en fordeling av ansvarsområder
blant medlemmene.

- Må være en studentrepresentant de fleste av disse utvalgene
- Stor fordel at disse besettes av medlemmer i SR slik at en kan holde oversikt og få
oppdatere SR med info om saker i disse utvalgene. Og ikke minst sikre kontinuitet.
- Interne verv som sosialkomite-ansvarlig og ped.kom-mail ansvarlig.
- Forslag til nytt internt verv; En har ansvar for å kommunisere med linjeforeningsledere
vedrørende trivsel, velferdsmidler ol. De har mye kontakt med studenter på fakultetet også,
lettere å nå ut til studentmassen. Dette skal planlegges på FTV-møte, og tas opp på neste
Storgruppemøte.

3. Praksisavvikling og fravær, oppdatering
- Tilbakemeldinger:
Info fra William IHA: MH-fakultetet: For studenter som skal gjennomføre praksisstudier høst
2020 er kapittel 3 om fravær i «Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av
praksisstudier» gjeldende. Studenter som må i karantene som følge av FHIs retningslinjer,
skal i utgangspunktet forsøke å ta igjen praksisdager etter avtale mellom praksissted og
lærer. Dersom dette viser seg utfordrende å få til har studieprogrammene mulighet til å gjøre
individuelle vurderinger om læringsutbytte for praksisstudiene er oppnådd til tross for for
høyt fravær. Jf. «Midlertidig forskrift om gjennomføring av utdanninger regulert av
rammeplan mv. i forbindelse med utbruddet av covid-19», som er gjeldende fram til
1.1.2021.
NTNUs retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier:
Praksisstudier har obligatorisk deltakelse. Henvises ellers til Forskrift om studier ved NTNU
kap. 5 Det kan maksimalt godkjennes fravær på 10%. Gyldig (dokumentert) fravær mellom
11 og 20 % kan etter søknad og avtale mellom praksisstedet og universitetet tas igjen med
forlenget praksis. Fravær over 20% medfører at studenten må gjennomføre hele
praksisperioden på nytt.
Retningslinjer IHA høst 2020:
•

Grunnlaget for vurdering av bestått/ikke bestått i praksis er studentens oppnåelse av

læringsutbytte i praksis (Praksisperioden må være evaluerbar).
•

Fravær skal så langt det lar seg gjøre tas igjen etter avtale med praksislærer og

praksissted

•

Studenten må melde fravær til praksislærer / praksissted.

•

Fravær inntil 10% godkjennes innenfor reglene for obligatorisk deltakelse.

•

Fravær mellom 11 og 20% - vurderes av praksislærer og praksissted.

•

Fravær over 20% må vurderes i hvert enkelt tilfelle av praksislærer/veileder,

emneansvarlig og ev. studieprogramleder.
- Utarbeide et skriv til prodekanene vedrørende dette dersom det viser seg at det ikke legges
til rette for dette.
Info fra Oda INB: Vedrørende fysioterapi og praksis, så har vi fått beskjed om at det er noe de har
diskutert og problematisert. De kommer til å gjøre individuelle vurderinger om det skulle oppstå
fravær på grunn av COID-19 og da se på hvordan det påvirker muligheten for å gjennomføre praksis
med tilstrekkelig innhold og måloppnåelse for praksisperioden. Så det er betryggende å høre at det
er noe de diskuterer og prøver å få til en best mulig løsning.
Info fra Jonas ISM: Ingen nye oppdateringer fra ISM. Har ikke fått svar fra ABIO, men sykepleien har
læringspakker som kompensasjon for tapte praksisdager pga koronafravær.
Info fra Amalie IPH/vernepleie:
Info fra studieprogramleder Jørn Østvik: Vi er nå i en tilnærmet normalsituasjon i samfunnet mht
håndteringen av covid-19, hvilket er et viktig premiss for svarene på spørsmålene du stiller. Dette
betyr at svarene pr dato bestemmes av de ordinære retningslinjene vi har for praksis. Hvordan
smittesituasjonen i samfunnet blir utover høsten og våren blir, og hvordan denne evt påvirker de til
enhver tid gjeldende retningslinjene, vet vi naturligvis ikke nå.
På bakgrunn av dette svarer jeg på det enkelte spørsmålet nedenfor:
1. Hvordan vil fraværsregelen være? Blir det tatt høyde for om noen må i karantene eller blir
syke?

Ordinære fraværsregler for praksis gjelder, inntil noe annet evt blir bestemt. Se
https://innsida.ntnu.no/wiki//wiki/Norsk/Retningslinjer+for+gjennomf%C3%B8ring+og+vurdering+av+praksisstudier+
-+MH. Vi vil informere om evt endringer om dette.

Studenter som evt påføres karantene ved innreise etter reise i «røde» land må bære
konsekvensene av dette på egen kappe.

2. Vil det være mulighet for arbeidskrav/utvidelse av praksisperioden?

Jeg er litt usikker på hva du spør om her, men jeg svarer med utgangspunkt i at du spør
med utgangspunkt i smittesituasjonen knyttet til covid-19. Pr dato er det de ordinære
retningslinjene som gjelder. Ved bachelor i vernepleie har vi ved tidligere år gitt
muligheten til å utvide praksisperioden slik at studenter som er blitt syke i
praksisperioden er gitt muligheten til å fullføre praksis. Her er utvidelsen lagt innenfor
rammene av semesteret, og går ikke over sommeren eller ut i neste semester. Dette er
det er ikke noe ekstraordinært ved, og kan vurderes også neste år gitt at det er behov for
dette og at det ikke foreligger andre retningslinjer for håndteringen av slike tilfeller.

Info fra Johanne SPV Medisin: Vi har fravær totalt på 25%, uspesifisert.

Info fra IHG ved Ingalill: Hos de ulike studieretningene virker det som at det for de fleste foreligger en
viss usikkerhet på hvordan rutinene er dersom studenter i praksis blir smittet av Covid-19, eller av
samme årsak settes i karantene. Hos noen studier er det usikkerhet rundt detaljene rundt
tilretteleggingen av praksis.
Generelt så virker det som at det til tross for usikkerhet rundt retningslinjer i praksis, virker som at
studentene opplever at de ulike studieretningene tilrettelegger så godt det lar seg gjøre å få
gjennomført og godkjent praksis.
Dersom karantene medfører tap av praksisdager utover fraværsgrensen, har de fleste studiene
muligheter til å gi ut et arbeidskrav som ses opp mot læringsutbytter. Ett bestått arbeidskrav vil
dermed kunne godkjenne en praksisperiode..
På vårsemesteret som var, måtte de studiene som i utgangspunktet skulle ut i praksis finne seg
praksissted selv. Dette var et tiltak for at studentene skulle få godkjent praksis ved dokumentasjon av
ett viss antall timer. Dersom studentene ikke fikk ordnet seg praksissted (arbeid), kunne de
gjennomføre et arbeidskrav for å få godkjent praksis.

4. Digitalt læringsmiljø og undervisning
- Ved FTV Eldrid
- Tanker fra medlemmene i SR om hvordan digital undervisning og læringsmiljø har fungert?
Streaming av forelesning har vært veldig bra. Ikke alle forelesere som gjør dette. Ingenting

vil bli gjort opptak av pga personvernbestemmelser. Men bilder ol blir lagt ut på Blackboard,
så det gir ikke mening.
Tekniske utfordringer for forelesere. Viktig å få på plass streaming så de som er syke el har
symptomer kan få med seg forelesninger og ikke føler seg tvunget til å komme på campus.
Studenter skulle vært behjelpelige med streaming og evt opptak også.
Opptak av forelesninger burde kunne legges ut, det er jo en lukket kanal for bare studenter.
Ting skal jo uansett anonymiseres. Argumenter med GPDR og opptak virker som det er kun
brukt fordi de ikke har andre argumenter.
Burde være muligheter for å få enkel IT-hjelp til forelesere, sette i gang opptak, streaming
etc. Dette kan muligens gjøres av en student også.
Veldig viktig å få dette på plass for at undervisningen skal være god nok for studentene i
disse koronatider.
Dette skal tas opp med prodekanene snarlig.

Eventuelt

Avslutning og diggerunde

Møtet hevet kl 13:37

