REFERAT
Studentrådet HF sitt møte onsdag 20.09.16, kl 16.15 i D153
Møteleder:
Referent:

Magnus H. Fjellstad
Elin Juliussen

Studentrådet HFs medlemmer:
FTV 1
FTV 2
Språk og litteratur (ISL)
Språk og litteratur (ISL)
Historiske studier DRV
Historiske studier DRV
Historiske studier ARK
Filosofi (IFR)
Religionsvitenskap (IFR)
IKM
KULT
KULT
Europastudier
Europastudier
PLU HTV

Tore Sletten Langeland
Magnus H. Fjellstad
Sandra Haltbakk
Charlotte Sant
Erlend Børseth
Leif Bjarne Hammer
Benjamin Morris King
Kamilla Østerberg
Runa Eide Frøiland
Astrid Østigård
Jeanette Hope
Malin Elvedal Grendal
Ingvild Marie Henriksen
Ingvild Clementsen Kayser
Børre Isac L’orange

Meldt fravær:
Språk og litteratur (ISL)
Historiske studier ARK
IKM

Turi Marte Brandt Ånerud
Elise Kjørsvik
Nora Iman Hagesæther

Ikke møtt:
Musikk
Musikk

Karoline Nygård Jermstad
Ada Mathea Hoel

Observatører:
Studenttinget
Velferdstinget

Jone Trovåg
Thomas Krogstad Eriksen

Studentrådet HFs saker
Konstituering av møtet
Innkallingen ble godkjent.
Møteleder og referent valgt.
Ref-sak 19/16 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 30.08.16
Godkjent.
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Ref-sak 20/16 Saker fra Studentrådsrepresentantene.
Orientering fra FTVene.
Hva skjer på kontoret?
FTV AU har endret reglene for stand i gata for de ideelle og humanitær organisasjonene.
Alle må melde seg på den sosiale gruppa vår på FB
STi Jone STi jobber med omorganisering av STi
De leter etter studenter til råd og utvalg
VT Thomas VT skal ha møte 28/9
IFR Kamilla Skal ha referansegruppe kurs. Kamilla skal ta over ansvaret for disse kursene etter
Turi Marte
Skal ha allmøte med valg av PTV
Har vært på møte med programleder
Jobber med Alumnikompass
IFR Runa Skal evaluere masterprogram på REL. 1
IKM BA-støtte ??
ISL Har hatt allmøte med valg av nye PTVer
Jobbet med Skrivenatt
Hatt litt sosialt
Har 3 nyansettelser
Euro Har hatt valg til linjeforeningen
Jobbet med fordeling av masterleseplasser
Har funnet ut hvem som er studieveileder
PLU Har valgt 2 nye HTVer
Leter etter PTVer
Vært på ledermøte
Har 3 verv som skal fylles
KULT Begynner å planlegge allmøte
Har/får/sprer informasjon om referansegruppekurset
Historie DRV Blæster om allmøter
Blæster om Alumnikompass
Blæste om ref.gruppekurs
Mangler fortsatt 3 PTVer
Prøver med en PTV-gruppe på facebook
Historie ARK Blæster om Alumnikompass
Planlegger å få en oversikt over PTVene
FTV Har arrangert oppstartseminar på Hitra
Vært på fak.styremøte og inst.ledermøter
På kontoret: Hadde besøk på AU-møte av NTNU IT som jobber med et prosjekt som skal få
skrivere bedre tilgjengelig for studentene. De skal sette ut skrivere på lett tilgjengelige
plasser i Gata.
AU har laget strammere retningslinjer for stand for de eksterne ideelle og humanitære
organisasjonene.
Ta med dagboka på møtene
Det arrangeres Skrivenatt på biblioteket i dag/kveld
Det er tillitsvalgtkonferanse på mandag 26/9.

HF-sak 25/16 Diskusjonssak om PTV-ordningen *
Tore orienterte om saken og det ble diskutert en forbedring av kontakten med
PTVene. Det er store forskjeller mellom de enkelte instituttene;
- noen har god oversikt og kontakt med PTVene
- andre ikke vet om de har PTVer
- ITV er PTV også
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Tiltak:
-

Holde møter ITV – PTV
Foreslå mer lønn
Lage en skriftlig oversikt instituttvis
Møte gamle PTV ved nyvalg – overlapp / PTV skriver erfaringsskriv
Kurs for PTVene
Kursing i referansegruppearbeid
Flere FTV-stillinger
Utskrift av gamle emnerapporter

HF-sak 26/16 Høring om campusutvikling ved NTNU *
Tore orienterte og det ble diskutert litt om saken.
Tore og Magnus skriver høringssvaret og det vil bli lagt ved referatet.
HF-sak 27/16 Eventuelt
Det bør begrenses noe på antall stands for Leger uten grenser. Det er kommet klager
på de. – det er allerede endret
Velferdstinget arrangerer Studiebykonferanse den 5/11-16
Evaluering av møtet
Bra møte, spennende å diskutere

Magnus H. Fjellstad

Tore S. Langeland

møteleder (sign.)

referent (sign.)

Til:

Humanistisk Fakultet

Fra:

Studentrådet HF

Kopi til:
Gjelder:

Høringssvar om campusutvikling

Saksbehandler:

Tore Sletten Langeland

Dato:

21.09.16

Signatur:

Arkiv:

26/16/2.3/TSL

Dette høringssvaret tar utgangspunkt i diskusjonen på Studentrådet HF sitt møte 20.09.16
Hva ønsker HF?
I diskusjonen ønsket vi å komme fram til noen punkter om studentenes perspektiv. Her har vi fokusert
på hva som er studentenes opplevelser og hva vi tenker må til for at NTNUs nye campus skal legge
forholdene til rette for at studentene skal kunne få en best mulig utdannelsesperiode på NTNU.
Noe vi har snakket en del om er behovet for en bygningsmasse som gjør det enklere for studenter å ha
kontakt med hverandre, både internt på instituttet/programmet og sammen med studenter fra andre
deler av NTNU, og med ansatte. Her opplever studentene på Institutt for Filosofi og
Religionsvitenskap at nettopp dette muliggjøres på instituttnivå gjennom nærheten mellom lesesaler,
grupperom, pauseplasser og de ansatte på instituttet. Dette er noe som vi ønsker i et nytt campus. En
utfordring her er å skape gode møteplasser som også oppfordrer til uformelle møter på tvers av fag.
Et forslag som kom opp er å ha et slags «sentrumsbygg» eller lokale for hele NTNU. Her menes et
større lokale med skjenkebevilgning som kan brukes av for eksempel linjeforeninger og andre
studentdrevne organisasjoner. Målet må være å skape et levende campus som gjør det enkelt og
attraktivt å skulle være både arbeidsom og sosial på campus også etter kl 5. Her vil vi understreke
behovet for møteplasser som studentene kan organisere seg rundt, på flere nivåer og i ulike størrelser.
Selv om tverrfaglighet med det rette er i vinden med tanke på publiseringer og prosjekter, så er ikke
bachelorstudentene det rette stedet å sette inn støtet.
Ellers påpekes en rekke andre behov. Det oppleves som svært viktig at masterstudenter kan få faste
plasser. Det er en uheldig løsning at plassene må deles på, siden det halverer mulig arbeidstid for
studentene. Her mener vi at det er mest trendy tull å skulle se på åpne kontorlandskap uten faste
arbeidsplasser (som hos google, facebook og lego). Et annet viktig poeng er muligheten for at
bachelor/årstudiumstudenter kan føle en tilhørighet til lesesaler i nærheten av de som
masterstudentene i samme fagfelt sitter på. Her er kanskje det viktigste at det finnes uformelle
møteplasser hvor det går an å ha en pause og lunsj uten at man forstyrrer de som sitter på lesesalen.
Her er et godt eksempel de runde sofaene utenfor masterlesesalen på Låven og et dårlig eksempel er
gruppebordene på det åpne rommet nivå 2 på 6B (det er for dårlig lydisolert til at folk kan ta en
pause). Synligheten til tjenester som helsesøster og studentprestene er også et viktig poeng. Her er
Dragvoll et eksempel på hvordan en ikke bør gjøre det, ettersom de er ganske godt gjemt. Det er også
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et sterkt ønske om at linjeforeningene skal få egne lokaler (kontorer), gjerne i forbindelse med
instituttet/programmet. Det har også blitt luftet ønsker om grupperom som kan håndteres litt mer
lettsindig av instituttene og studentene selv utenfor Romreservasjonssystemet.
Vi har ikke gått noe særlig dypt inn i en diskusjon omkring de alternative modellene for
campusutvikling. Alternativ Sør virker som det ikke fører noen vei. Det virker som
avstandsargumentene blir vektet litt i det tyngste laget i rapportene da utstrekningen av campus vil
være den samme for både Vest og Nord. Lektor- og lærerstudentene vil være på Kalvskinnet, slik at
utfordringene med timeplaner og transport til de forskjellige delene av campus og byen ellers blir
mindre. For HF vil lokalisering på Kalvskinnet føre til at Arkeologi vil kunne bli bedre integrert i
resten av fakultetet. Ellers er det ikke nevnt noe sted om det er verd å dra et argument på at mer
bygging i sentrum vil gjøre det mulig å beholde mer av grøntarealene, både av hensyn til studentene
og Trondheim generelt.
I kort: De viktigste momentene vi har diskutert på Studentrådet HF er tilknyttet hvordan arealene skal
muliggjøre et aktivt og levende campus gjennom uformelle møteplasser av forskjellig størrelse
tilknyttet linjeforeninger, frivilligheten, institutter og opp til hele NTNU. Vi ønsker også et tydelig
fokus på lesesalsplasser, med gjennomtenkte løsninger for blant annet ventilasjon, pauser og institutttilknytning. Med tanke på valget av ulike campusalternativer, vil vi ikke presentere de sterkeste
meningene. Vi tenker at både Vest og Nord virker som løsninger som kan ivareta studentene bra.
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