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Referat, Storgruppemøte

Møtested: Scandic Nidelven, med mulighet for digital deltakelse
Dato: 05.09.2021
Innkalte:

Observatør:
Møteleder:
Referent:

Kaby Theivendran (FTV), Stig Erlend Almåsbakk (FTV), Berit Sofie Skånøy (ITV IKOM), Oda
Selvåg (ITV INB), Magnus Holm-Hagen (ITV INB), Bjørk Reitan (ITV ISM), Ingrid Kielland (ITV
ISM), Sigrid Veiby (ITV ISB), Eirik Unneland (SPV medisin), Jørgen Valseth (NTNU- styret
representant), Line Løkås (konsulent).
Jørgen Valseth (NTNU-styre representant)
Kaby Theivendran (FTV)
Stig Erlend Almåsbakk (FTV)

Frafall: Malin Våde Ingebrigtsen (FTV), Sander Bjerknes (FTV), Fredrik Øvrelid Sperre (ITV IHG) og Kristine
Storhaug (ITV IHA).

SAK 27/21
Oppstarts sjekk
Fremmøtte bekrefter erfaringsoverføring og informeres om å ta kontakt med
institutt/studieprogram dersom dette allerede ikke er gjort.
SAK 28/21
Oppnevning av studentrådsmedlemmer til råd, utvalg og ansvarsområder
PR-gruppe
Arbeid med Studentrådets PR kanaler: Innsida, Blackboard, Facebook og
Instagram. Samt bistå med arbeid under valg.
PR-gruppe ledes av Sander (FTV) med medlemmene Magnus (ITV INB), Fredrik
(ITV IHG), Oda Beate (ITV IPH), Bjørk Reitan (ITV ISM), Ingrid Kielland (ITV
ISM).
Økonomi-gruppe
Arbeid med Studentrådets økonomi: behandler velferdsmiddelsøknader ved
hovedtildelingen, november 2021.
Økonomi-gruppe ledes av Stig (FTV) med medlemmene: Eirik (SPV-medisin,
Oda Birgitte (ITV INB), Sigrid (ITV ISB), Berit Sofie (ITV IKOM), Kristine (ITV
IHA).
Råd og utvalg
Utvalg for likestilling og mangfold: 2 stk
- Sigrid (ITV ISB), Berit Sofie (ITV IKOM)
Styringsgruppe for Tverrfaglig prosjekt (TverrSam): 1 stk
- Prosjekt avviklet
Arbeidsgruppe for Helgasetr: 2 stk.
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- Bjørk (ITV ISM) og Oda Birgitte (ITV INB)
Pedagogisk vurderingskomite (PedKom): 1 stk
- Oda Beate (ITV IPH)
Sosialansvarlig: 2 stk.
- Oda Beate (ITV IPH) & Bjørk (ITV ISM)
Samarbeidsutvalg for utdanning (SUU): 1 stk, ingen erfaringsskriv
- Magnus (ITV INB)
Felles utdanningsutvalg (FUU): 1 stk.
- Eirik (SPV medisin)
Pauseromsansvarlig: 2 stk.
- Ingrid (ITV ISM) & Berit Sofie (ITV IKOM)
Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)
- Magnus (ITV INB)
Oppnevning av studenter til Studentrådsarbeid
Helgasetr: Astrid Hilling til å sitte i arbeidsgruppe
– enstemmig vedtatt
Linjeforeningsforum: Elfrid Sandvik til å lede og organisere møter –
– enstemmig vedtatt
SAK 29/21
Studentrådsøkonomi v/Kaby
Votering over revidert budsjett.
Se eget saksnotat.
– Enstemmig vedtatt.
Votering over retningslinjer for møtemat.
Se eget saksnotat.
– Enstemmig vedtatt.
SAK 30/21
Handlingsplan høsten 2021 v/Kaby
SR skal jobbe for å bedre utdanningskvaliteten samt integrering av studenter faglig og
sosialt ved å fremme studentaktiviserende undervisning i mindre grupper. Dersom
dette allerede er en del av studieplan bør vi jobbe for at man bytter grupper gjennom
semesteret slik at nye studenter blir bedre kjent med sitt kull. Det presiseres at kull
som allerede har grupper som de har vært i lenge og planlagt å være ut sin studie bør
få opprettholdt dette.
SR skal jobbe med promotering på en måte som gjør at studenter ved FMH blir bedre
kjent med hva SR gjør og hvilke saker vi jobber med. Det skal opprettes en dedikert
gruppe i SR som skal spesifikt jobbe med dette formålet.
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SR skal jobbe for å kartlegge pauserommene på campus og informere studentene om
dette slik at flere studenter blir kjent med arealene.
– Enstemmig vedtatt
SAK 31/21
Språkkrav som tillitsvalgte i Studentrådet v/Kaby
En sak som er meldt inn grunnet saken som oppstod ved valg av studentrepresentanter til
NTNU-styret i år. Valgreglementet til NTNU sier man må ha "dokumenterte
språkferdigheter", men har egentlig NTNU lov til å stille slike krav? Spørsmål ble sendt til
Kunnskapsdepartementet (KD), og NTNU har fått svar fra KD om at de kan stille språkkrav
ettersom likestillings- og diskrimineringsloven åpner for forskjellsbehandling når den har et
saklig formål. Men hva er rimelige krav å stille til studenttillitsvalgte?
-

Kaby (FTV) orienterer om saken.
Studentrådene er ikke bundet av NTNU sitt valgreglement.
Studentrådene kan lage sitt eget valgreglement. Vårt sier at man skal
kunne både norsk og engelsk som tillitsvalgt.
B2 nivå norsk er nok til å praktisere som sykepleier, men trenger ikke å
oppfylle kravene som SR medlem pga. avansert norsk språk i
møteinnkallelser, saksdokumenter mm..
Det legges vekt på at det skal være en skjønnsmessig vurdering ved hver
sak slik at internasjonale studenter har muligheten til å melde kandidatur
og bli vurdert for vervet. Gjeldende vedtekter åpner opp for dette.
Alle studenter ved FMH kan foreslå vedtektsendringer, det blir da opp til
allmøte, det høyeste organ for studentene ved FMH, å avgjøre om
vedtektsendringen blir godkjent.

SAK 32/21
Linjeforeningsarealet på MTFS v/Stig
- Stig (FTV) orienterer om Studentforeningsarealet på MTFS.
- Tilbakemeldinger om at linjeforeningene på MH skal belyses om
mulighetene på Stud.sal tas med til linjeforeningsforum. (MTFS har
skjenkebevilgning og alle foreninger kan bookes MTFS for å ha
foreningsarrangement der).
- Studentrådet MH støtter et åpent landskap på MTFS der alle studenter
har tilgang. Det presiseres at det bør fortsatt være mulig for foreninger å
booke arealet for arrangementer med skjenkebevilgning. Dette ble
enstemmig vedtatt.
- Stig (FTV) og Eirik (SPV) får, med rammene som settes av overforstående
vedtak, tillatelse til å uttale seg på vegne av resten av SR MH vedrørende
studentforenings arealet på MTFS. Dette ble enstemmig vedtatt.
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SAK 33/21 – Læringsmiljø i praksis.
Simon Løvdal (Læringsmiljøpolitisk ansvarlig i Studenttinget) planlegger å løfte en sak i
læringsmiljøutvalget om læringsmiljø i praksis.
Det eksisterer ingen etablert måte for å gi tilbakemelding til praksissted slik som
referansegruppesystemet med de øvrige emnene.
Hvilke utfordringer er det knyttet til læringsmiljøet i praksis?
- Om opplæring på praksissted samsvarer med opplæring på lærested
- Hvor man ender opp avgjør læringsutbyttet pga forskjellig praksis ved
praksisstedene
- Veiledere i praksis som har annen bakgrunn enn de de skal lære som for eksempel
osteopater som veiledere for fysio-studenter
- Tilbakemeldinger må være anonyme
Hvordan opplever dere arbeidskrav/andre fag mens dere er i praksis?
- Arbeidskrav under praksis ved vernepleie er problematisk, da arbeidsbelastning
dette medfører er stor.
- Arbeidskravet kommer frem som bedre for radiografi-, fysioterapi- og
sykepleiestudenter. Og at kravet er relevant for praksis oppholdet.
Hva gjør NTNU for å ivareta et godt læringsmiljø i praksis?
- På praksissted
§ Oppfølging av NTNU kontaktperson mens man er i praksis. Ved sykepleie og
fysio kommer kontaktlærer til praksissted for oppfølging
§ Læringsmiljø er avhengig av veileder. Må være mulig å gi tilbakemelding på
veileder.
§ Kontaktperson med NTNU som kontakter midtveis, noen kommer også på
besøk der studenten har praksissted.
- Med veileder
§ Bør være obligatorisk veiledningsseminar for veiledere, dette foregår nå som
frivillig tilbud fra NTNU som desverre ofte settes opp i veileders arbeidstid.
- Utenfor praksissted
§ Bør være flere som drar sammen til samme praksissted hvis det er langt ute i
«gokk» slik at man ikke er helt alene.
Hvordan håndterer NTNU uheldige situasjoner på praksissted?
- Erfaringer fra SR-MH er at NTNU ikke har et organisert opplegg for
tilbakemeldinger, og at dette i for stor grad er avhengig av hver enkelt
kontaktperson
- Det er ingen etablerte rutiner, noen steder har man tilgang til avvikssystemene på
praksissted.
Hva er det mest kritiske å ta tak i?
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-

Evaluering av veileder og praksissted skal skje regelmessig og en tilbakemelding fra
studentene skal være forventet. Pt er det bare negative tilbakemeldinger som gis,
og hvordan dette møtes er avhengig av kontakt person fra NTNU og praksissted.

Møtet er hevet v/ møteleder Kaby (FTV) kl 15:00.

Protokoll:
Kaby Theivendran //ss//
Malin Våde Ingebrigtsen //ss//
Stig Erlend Almåbakk //ss//
Sander Bjerknes //ss//
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