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Møtedato: 05.04.2017 Sakshandsamar: Gjermund Kvernmo Langset og  
Magnus Johannesen 

_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 16/17 Intern Studentmobilitet 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saka 
Fagleg og administrativ organisering tredde i kraft 01.01.17. og arbeidet er no i gong med 1 
samkøyring av studieplanar, emner og felles grader. Ein jobbar og for å styrke og utvikle fagmiljø. 2 
Alt dette på tvers av campus og studiebyar. 3 
Dette medfører at store fysiske avstandar vil være ein faktor i store delar av aktiviteten ved NTNU, 4 
både for tilsette og studentar. 5 
 6 

Sakshandsamars vurdering 7 
NTNU strekker seg over tre byar og dekker ein stor region i Noreg, i tillegg til å ha fagmiljø som 8 
favnar på tvers av fleire campus. Som bakteppe for fusjonen låg eit ynskje om å styrke 9 
eksisterande fagmiljø, gjennom å legge til rette for samarbeid, samt å utnytte kvarandre sine 10 
sterke sider. Herunder samkøyring av studieplanar for studier som går ved fleire campus, 11 
samkøyre emneplaner og drive med aktiv erfaringsutveksling. Når ein legg det til grunn for fagleg 12 
organisering medførar det eit stort behov og mulighet for intern studentmobilitet. Fokuset har hittil 13 
vore på fagleg tilsette, men for å nå måla må ein no sørge for tilstrekkeleg tilrettelegging for 14 
studentar. Dette har utspring frå faglig integrasjonsarbeidet som vart gjennomført i 2016. Der 15 
presiserte fleire av gruppene moglegheiten at å trekkje på ulike spesialiseringar fagmiljøa utviklar 16 
var viktig for å nå fusjonsmåla. Dette vert ikkje mogleg dersom ikkje studentar også kan delta på 17 
tvers av lokasjonar. 18 
 19 
Vi definerar intern studentmobilitet som ein student ved NTNU sin moglegheit til å delta i fagleg 20 
aktivitet, både fysisk og digitalt, uavhengig av geografi. Dette legg premissane for korleis NTNU 21 
kan legge til rette for intern mobilitet.  22 
Dette medførar fleire utfordringar, men samstundes moglegheiter til innovativ og framtidsretta 23 
undervisning, og her må NTNU være ein foregangsinstitusjon.  24 
 25 
Fysisk deltaking 26 
Dersom studentar skal kunne delta fysisk i undervisning på tvers av campus er ein avhengig av 27 
eit godt rammeverk rundt, for å ivareta studentens behov.  28 
 29 

 Reise til/frå campus er ikkje NTNU sitt ansvar, og sakshandsamar ser vanskeligheiter med 30 
å pålegge NTNU ansvar på det punktet. 31 

 Bustad. Sakshandsamar ser på det som heilt naudsynt at det er eit tal bustadar 32 
tilgjengeleg for korttidsovernatting i alle studiebyar. Desse må studentane kunne benytte 33 
seg av for ein kostnad tilnærma null, då ein samstundes må betale for normal bustad.  34 

 Timeplanlegging. Dersom ein skal kunne følgje emner på tvers av campus, bør desse 35 
emna være tilrettelagte for det, herunder at dei har periodevis/samlingsbasert 36 
undervisning. NTNU bør difor tilby eit spekter av denne typen emner. Det er fleire campus 37 
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som er kun ein kort buss- eller sykkeltur unna. I tilfeller der 15 minutter mellomrom mellom 38 
planlagt undervisning ikkje er nok, burde det være mogleg å beramme heile eller delar av 39 
undervisninga. 40 

 Oppmelding til emner. Normen ved NTNU skal være at alle emner er åpne for å melde 41 
seg opp i, men ikkje nødvendigvis at dette kjem inn i studieplanen. Dette betyr at lukking 42 
av emner kun skal være naudsynt for å sikre at studentar som har det i studieplanen, ikkje 43 
vert pressa ut til fordel for andre. 44 

 45 

Digital deltaking 46 
Det er i dag monge moglegheiter for digital undervisning, kommunikasjon og tilstedeværelse. 47 
Sakshandsamar ser på det som heilt essensielt at NTNU prioriterar dette for å legge til rette for 48 
god utnytting av fagmiljø og ein aktiv kunnskapsutveksling mellom campus.  49 
 50 

 Undervisningslokaler. Dersom ein skal kunne følgje undervisning digitalt, er det 51 
naudsynt at det er mogleg å følgje undervisninga i tilrettelagte undervisningslokaler. NTNU 52 
må difor tilrettelegge lokaler slik at ein kan følgje undervisning, konferansar og foredrag på 53 
tvers av campus. 54 

 Infrastruktur. Om ein skal legge til rette for digital undervisning, må NTNU ha ein 55 
infrastruktur på området som dekker dagens, og framtidige behov. Sakshandsamar ser 56 
difor på det som kritisk at NTNU har ein godt utvikla infrastrukur på digitalisering, som er 57 
tilrettelagt for undervisning, veiledning og digital kommunikasjon. Denne må være 58 
tilgjengeleg for undervisar og student.  59 

 Opplæring. Det er i dag ein del moglegheiter for digitale hjelpemidler i undervisning, 60 
desse blir diverre for lite brukt. Erfaringsmessig er ein av grunnane fordi undervisar ikkje 61 
har tilstrekkeleg kompetanse på området, tradisjonell undervisning opplevast difor 62 
tryggare. Dette gjer at NTNU må investere midler og ressursar inn i å lære opp 63 
undervisarar i å nytte digitale verktøy.  64 

 Veiledning. Digitale hjelpemidler medførar nye moglegheiter for veiledning og oppfølging 65 
mellom undervisar og student. Ein er ikkje like avhengig av å møtast fysisk, dette gjer at 66 
ein kan ha hyppigare og meir kontinuerlig kontakt. Ein er heller ikkje avhengig av at 67 
veiledar er på same campus, dette medførar moglegheiter for større utnytting av fagmiljø, 68 
samt tverrfaglege prosjekt. Sakshandsamar ser det som naudsynt at NTNU satsar på bruk 69 
og utvikling av digitale hjelpemidler for veiledning og oppfølging. Samt driv aktiv opplæring 70 
i bruk av dette. 71 

 72 

 73 

Arbeidsutvalets innstilling 74 
Studenttinget mener NTNU må: 75 

 Tilby emner som er tilrettelagte for deltaking på tvers av lokasjoner, og bruke større 76 
ressurser på oppfølging og veileding lokalt. 77 

 Informere tidleg og tydeleg om kva moglegheiter ein som student har for å følgje 78 
emner som går på tvers av lokasjonar. Og tilrettelegge for at ein kan utnytte styrkane 79 
i fagmiljøa som eksisterar på fleire campus ved NTNU. 80 

 Tilby undervisningslokaler som er tilrettelagte for streaming av undervisning, og som 81 
har moglegheit for kommunikasjon, på tvers av lokasjonar. Herunder bygging av nye 82 
lokaler og oppgradering av eksisterande 83 

 Gjennomføre konkrete tiltak blant vitenskapelege tilsette for å kunne utnytte digitale 84 
hjelpemidler som fremmar læring og samarbeid, uavhengig av lokasjon. 85 
 86 
Dissens frå Gjermund Kvernmo Langset 87 

 Tilby korttids overnatting for studentar og foreleserar i alle studiebyar. 88 



 
  
Møtedato: 05.04.2017 Saksbehandler: Kine Sørli 

_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 17/17 Valg til Velferdstinget 
 

_______________________________________________________________________ 
Vedlegg 
Mandatet til Velferdstinget 
 

 
Forkortelser 
VT – Velferdstinget 
STi – Studenttinget NTNU 
Sit – Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim 
AU - Arbeidsutvalg 
_____________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saken 
Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har fått delegert ansvar for oppfølging 1 

av studentvelferden fra Studenttinget NTNU, Studentrådet DMMH, Trondheim 2 

Juridiske Studenters Forening (TJ§F), Høgskolen Kristiania, Fagskolen Innlandet og 3 

BI Studentersamfunn (BIS). NTNU har 12 av de 18 representantene som sitter i VT.  4 

 5 

VT konsentrerer sitt arbeid om Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT), og jobber 6 

for at tilbudet til studentene blir tilrettelagt på en best mulig måte. VT jobber også 7 

lokalt med velferdspolitikk for studenter i samråd med de ulike eierorganene, og 8 

bistår med kompetanse til eierorganene i nasjonale saker vedrørende 9 

velferdspolitikk. VT har møter en gang i måneden, samt seminar både høst og vår.  10 

 11 

Saksbehandlers vurdering 12 

Et år i VT er en ypperlig mulighet til å påvirke studiehverdagen til studentene i 13 

Trondheim. VT bestemmer direkte hvordan en stor del av semesteravgiften skal 14 

benyttes, og over de delene av Samskipnadens virksomhet som betales av 15 

semesteravgiften. De velger også studentene som sitter i styrene i SiT, og de tas 16 

med på råd om hvilke andre tjenester SiT skal tilby studentene.  17 

 18 

VT er ulikt STi ved at sakene som tas opp er mer konkrete og at de raskere får 19 

betydning for studentene, noe som gjør arbeidet i VT til spennende og engasjerende 20 

for alle. 21 

 22 

Som i Studenttinget velger også VT egen ledelse (leder og to nestledere) og  tre AU-23 

medlemmer blant sine faste medlemmer. AU-medlemmenes ansvarsområder er 24 

velferd, bolig og idrett og kafe.  25 

 26 
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For å sikre representasjon på alle Velferdstingets møter, skal Studenttinget i tillegg til 27 

12 faste representanter også velge 12 vara for perioden 2017/2018. 28 

Vararepresentanter kan suppleres av Studenttingets AU ved behov. 29 

Arbeidsutvalgets innstilling 30 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 31 

 32 



Vedtatt av alle eierorgan, gjeldende februar 2016 

 
 

 
Postadresse: Alfred Getz vei 3 – Gløshaugen, 7491 Trondheim 

Besøksadresse: ”Stripa”, Kolbjørn Hejes vei 4 – Gløshaugen.  Tlf. 73 59 74 75 
www.velferdstinget.no 

 
Mandat for 

VELFERDSTINGET 
 

 

Velferdstinget (VT) skal ha følgende sammensetning: 

 

 12 representanter valgt fra Studenttinget NTNU 

 1 representant valgt fra Studentparlamentet DMMH 

 1 representant valgt fra Trondheim Juridiske Studenters Forening FU 

 1 representant valgt fra BI Studentersamfunn 

 1 representant valgt fra Studentunionen HK 

 1 representant valgt av Velferdsutvalget i Ålesund 

 1 representant valgt av Velferdsutvalget i Gjøvik 

 

Velferdstinget konstituerer seg selv. Eierorganene forbeholder seg retten til å ha hver sin 

observatør til stede ved arbeidsutvalgets møter. 

 

Velferdstingets møter skal være åpne for alle, men kan i særskilte tilfeller lukkes. 

Eierorganene forbeholder seg i slike tilfeller retten til å ha en representant til stede under 

forhandlingene om møtet skal lukkes. 

 

Velferdstinget er i alle saker selvstendig og politisk uavhengig av eierorganene, og er 

ansvarlig for å forvalte de ressurser som er tilgjengelig. Velferdstinget vedtar selv sine 

vedtekter og er ansvarlig for tilstrekkelig bekjentgjøring og rekruttering til valg. Dette 

arbeidet kan skje i samarbeid med eierorganene. 

 

Ansvarsområde 
Velferdstinget har det overordnede ansvaret for å forvalte studentenes innflytelse over 

studentvelferden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund.  Førsteprioritet skal alltid være saker som 

omhandler Studentsamskipnaden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund (Sit) sin studentrettede 

virksomhet. 

 

Velferdstinget er delegert retten til å velge og tilbakekalle representanter og 

vararepresentanter til konsernstyret i Sit i tråd med "Lov om studentsamskipnader".  

 

I saker som ikke kan kobles direkte opp mot Sits virksomhet, eller i saker der det er uklart om 

saken tilfaller Velferdstinget eller eierorganene, skal Velferdstingets deltagelse gjøres i 

samråd med eierorganene.  

 



Vedtatt av alle eierorgan, gjeldende februar 2016 

 
 

 
Postadresse: Alfred Getz vei 3 – Gløshaugen, 7491 Trondheim 

Besøksadresse: ”Stripa”, Kolbjørn Hejes vei 4 – Gløshaugen.  Tlf. 73 59 74 75 
www.velferdstinget.no 

Eierorganene har rett til å delegere andre ansvarsområder til Velferdstinget dersom det er 

hensiktsmessig. Eierorganene skal ta Velferdstingets synspunkter i betraktning før en slik 

beslutning fattes. 
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Møtedato: 05.04.2017 Saksbehandler: Børre Isac L’orange 
_______________________________________________________________________ 2 

 3 

STi-sak 18/17 Budsjett for Fadderutvalget 2017 4 

_______________________________________________________________________ 5 

 6 

 7 

Vedlegg 8 

1..Budsjettforslag fra Fadderutvalget 9 

2..Retningslinjer Fadderutvalget 10 

3..Regnskap 2016 (resultat og balanse) 11 

 12 

_______________________________________________________________________ 13 

 14 

Hensikt med saken 15 

At Studenttinget NTNU vedtar budsjettet for Fadderutvalget 2017 16 

 17 

Bakgrunn for saken 18 

Studenttinget NTNU har ansvaret for å velge leder og nestleder av fadderutvalget, 19 

som skal arrangere fadderordningen for studentene på Dragvoll. De tar selv opp sitt 20 

eget styre og konstituerer seg selv i løpet av våren.  21 

 22 

Utvalget har til oppgave å arrangere, i samarbeid med linjeforeningene og andre 23 

berørte parter, en fadderordning for studenter som tas opp høsten 2017 til studier på 24 

Dragvoll. Det overordnede målet med ordningen er å forberede nye studenter på 25 

studiehverdagen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet samt å bidra til 26 

sosial integrasjon i studiemiljøet. Utvalget står ellers fritt til å gjennomføre ordningen 27 

slik de ønsker, men skal holde Studenttinget NTNU løpende informert i arbeidet. 28 

Utvalget disponerer selv de midler det tildeles, men Studenttinget NTNU vedtar 29 

budsjettet. 30 

 31 

Fra 2012 ble det et større fokus på å støtte opp om linjeforeningskulturen på 32 

Dragvoll. Dette gjenspeiles også i budsjettet for 2017. Potten linjeforeningene kan 33 

søke på, ble kraftig oppjustert i 2013, og i årets budsjett følger man opp denne 34 

tråden. Hovedlinjene i budsjettet har som mål å kunne støtte opp om flere 35 

linjeforeninger ved Dragvoll, slik at disse blir i stand til å ta ansvar for egne 36 

fadderuker i fremtiden, da Studenttinget har vedtatt å avvikle Fadderutvalget. 37 

Budsjettet reflekterer denne investeringen i linjeforeningene som forhåpentligvis 38 

reduserer Fadderutvalgets fremtidige arbeidsoppgaver og virke. 39 

 40 
 41 

Plan for overføring 42 

Planen for nedleggelse er enda ikke blitt lagt, da oppstarten av fadderutvalget ble 43 

såpass forsinket som det ble i år. Hovedfokuset til fadderutvalget er i forkant av 44 
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eksamensperioden å være i god dialog med linjeforeningene for å sørge for at 45 

fadderperioden som blir arrangert i år holder mål. Dette er kritisk for 46 

rekrutteringsgrunnlaget til linjeforeningene, og må være godt gjennomført for at man 47 

skal ha mulighet til å fordele driften til neste år. 48 

 49 

Man bygger ikke ned reserverene som har bygd seg opp i denne omgang, da man 50 

ser for seg å fordele disse utover flere år, og heller ha mulighet for en nedtrapping i 51 

mengden som blir fordelt per år. Dette vil gjøre overgangen lettere fra sentralt ansatt 52 

utvalgsleder til engasjement fordelt på flere.  53 

 54 

Hvor ansvaret for fordeling, og hvor mye man skal gi hvert år blir en bestemmelse 55 

som blir presentert i samråd med linjeforeningene ved et senere tidspunkt. 56 

 57 

 58 

Kommentarer til Budsjett 59 

 60 

Inntekter: 61 

På inntekter budsjetterer vi med det samme som vi budsjetterte med i 2016. Når det 62 

gjelder sponsorpenger, så ønsker vi å få pengene inn i stedet for å få sponset 63 

arrangement. 64 

 65 

Salg av fadderbånd:  66 

I fjor ble det solgt over 1300 fadderbånd. Vi regner med å få et like stort salg i år, 67 

forskjellen fra i fjor vil være prisen per bånd. Vi ønsker å sette prisen ned fra 200kr til 68 

150kr.  69 

 70 

Styret: 71 

I fjor var det budsjettert med 7500kr. Da det bare ble brukt 792kr på denne posten for 72 

t-skjorter til leder og nestleder, har vi budsjettert med 1000kr.   73 

 74 

 75 

Immatrikuleringsdagen: 76 

Siden immatrikuleringsdagen er en av de viktigste dagen for mange av de nye 77 

studentene på Dragvoll har vi satt opp 10 000kr til diverse utstyr denne dagen. Dette 78 

er til hjelp for faddere, faddersjefer og de nye studentene.  79 

 80 

Temafest: 81 

I fjor var det budsjettert med 100 000kr, men det ble brukt 60 702kr. Vi er i kontakt 82 

med Samfundet og jobber for en lik avtale i år også. Derfor har vi budsjettert med 83 

70 000kr for a ha en liten margin dersom prisen øker i år. 84 

 85 

Dragvollympics: 86 

Mye av budsjettet i fjor ble brukt på utstyr til selve dagen, dette er utstyr som kan bli 87 

gjenbrukt. Vi har derfor redusert budsjettet med 10 000kr 88 

 89 

Stand-up: 90 

Vi har allerede startet et samarbeid med Quak i forhold til Stand-upen. Avtalen med 91 

Quak er å fordele det økonomiske 50/50. Mye av budsjettet går til komikere og 92 

lokalet. Da priser for forskjellige artister variere fra 30 000-50 000kr budsjetteres det 93 

med 60 000kr. 94 
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 95 

Kosthold: 96 

I fjor arrangerte vi en fadderfrokost med mat til 600 faddere. Det laveste tilbudet vi 97 

fikk var på 32kr per person. Derfor er det ønsket å budsjettere med mer på denne 98 

posten i år fra i fjor. 99 

 100 

 101 

Saksbehandlers innstilling 102 

Studenttinget NTNU vedtar Fadderutvalgets forslag til budsjett for 2017. 103 

Studenttinget NTNU sørger for at fadderutvalget avvikles i løpet av høsten 2017.  104 

 105 

 106 















  1 

STi-sak 35/11 - Fremtidens fadderuke på Dragvoll  2 

Vedtatt 27.10.11  3 

  4 

Fremtidens fadderuke på Dragvoll  5 

- Prinsipper for fadderuka  6 

  7 

En fadderordning på universitetsnivå må sikre en faglig trygghet og stimulere til 8 

søking og formidling av kunnskap på siden av dens sosiale funksjon. Den sosiale 9 

integrasjonen må skje under trygge omgivelser og ikke konkurrere med eksisterende 10 

tilbud.  11 

Organisering  12 

  13 

1. Fadderutvalget skal støtte opp under fremveksten av linjeforeninger og tilrettelegge 14 

for de som vil arrangere egen fadderuke.   15 

2. Fadderutvalget har to hovedprinsipper å jobbe etter. Fadderutvalget skal, i 16 

samarbeid med linjeforeningene, arrangere en fadderordning for studenter som 17 

ikke allerede har et eksisterende tilbud under fadderuken. Fadderutvalget har 18 

ansvaret for den overordnede koordineringen av mottaket og gjennomføringen av 19 

de store fellesarrangementene. Fadderutvalget skal aktivt jobbe for egen 20 

nedleggelse ved å overføre ansvar, samt bistå linjeforeninger og studieretninger 21 

med arrangering og gjennomføring av linjespesifikk fadderuke. Fadderutvalgets 22 

størrelse og aktivitetsnivå skal krympes proporsjonalt med overføringen helt til alle 23 

har et tilbud.  24 

  25 

Leder og nestleder av fadderuka velges av Studenttinget i oktober måned året før 26 

Fadderuka starter. Leder konstituerer, i samråd med nestleder, sitt eget styre. 27 

Fadderutvalget disponerer et kontor i perioden 15. Juni – 1. september i 28 

Studenttingets lokaler.  29 

  30 

Fadderutvalget skal tilstrebe en bred og god dialog med aktuelle samarbeidsaktører 31 

både før, under og etter avviklingen av fadderuka.  32 

Kontakt med kommunale aktører skal primært foregå gjennom Trondheim Studentråd.  33 

Det er viktig at linjeforeningene på Dragvoll og Fadderutvalget utarbeider en god 34 

dialog med hverandre. Hovedfokuset skal være å tilby en best mulig inngang på 35 

studietiden slik at nye studenter skal bli kjent med sitt studie- og fagmiljø.   36 

Fadderutvalget må tidlig i planleggingsfasen gå i dialog med linjeforeningene og 37 

fakultetene HF og SVT for å koordinere mottakelse av nye studenter med den faglige 38 



oppstarten, henholdsvis HumStart og lignende opplegg ved SVT. Fadderuka skal 39 

være et mottaksapparat med kunnskapen i fokus.  40 

Det skal jobbes mot at alle linjeforeninger skal opprette et verv kalt “linjefadder” som 41 

jobber mot fadderuka med fokus på sin linjeforening  42 

  43 

Fadderutvalget skal hvert år utforme en rapport om sitt arbeid. Fadderutvalget har 44 

ansvar for å gjennomføre en god overlapp og kompetanseoverføring med neste års 45 

fadderutvalg. Fadderuka skal være dynamisk og endringsvillig, med fokus på de 46 

prinsipper man kan bli bedre på å følge.  47 

  48 

Økonomi  49 

Studenttinget NTNU fakturerer Studentservice for driftsmidler til fadderuka og foretar 50 

utbetalinger på vegne av fadderutvalget.  51 

Budsjett og regnskap vedtas og godkjennes av Studenttinget NTNU. Budsjettet skal 52 

utformes i samråd med Studenttingets leder og følge fadderukas prinsipper som 53 

beskrevet i dette dokument. Budsjettet skal revideres av Studenttingets arbeidsutvalg  54 

dersom større uforutsette inntekter eller utgifter oppstår, etter anbefaling fra 55 

fadderutvalget. Studenttinget skal orienteres om eventuelle revideringer.  56 

Leder av fadderutvalget er økonomisk ansvarlig for de midlene fadderutvalget 57 

disponerer og skal anvise alle utbetalinger. Nestleder signerer refusjonsbilag som 58 

gjelder utlegg foretatt av leder.  59 

  60 

Et eventuelt overforbruk av fadderukas midler skal dekkes inn over neste års budsjett. 61 

Underforbruk av midler settes av til neste års budsjett.  62 

Leder og nestleder lønnes 225 timer hver etter gjeldende sats for studentassistenter 63 

satt av NTNU. Lønnsutbetalingene foretas av Studentservice.  64 

Omfang  65 

Fadderuka skal primært omfavne studenter tilknyttet fakultetene HF og SVT, men det 66 

skal være åpent for studenter tilknyttet NTNU som ikke har et eksisterende 67 

mottakstilbud.  68 

  69 

Fadderuka skal ha en varighet på minst syv dager etter immatrikulering. Fadderuka 70 

skal ikke gå på bekostning av studiene til de nye studentene.  71 

  72 

Fadderutvalget skal arrangere arrangementer for nye masterstudenter. Denne 73 

gruppen har ofte andre behov enn bachelorstudenter og bør få tilbud som passer 74 

deres studiesituasjon. Disse arrangementene kan være åpne flere eller alle 75 

masterprogrammer, grunnet begrenset antall studenter på enkelte studier.  76 

  77 

Nestleders primære arbeidsoppgave skal være å hjelpe linjeforeninger og potensielle 78 

linjeforeninger med å planlegge og gjennomføre linjespesifikt fadderopplegg.  79 

  80 



Fadderutvalget skal tidlig på våren invitere linjeforeningene til og møtes. Møtet kan 81 

fungere som et forum for utveksling av informasjon, koordinering og forventninger til 82 

hverandre. Dette kan for eksempel være gjennom et seminar.  83 

  84 

Fadderutvalget skal planlegge sin aktivitet på bakgrunn av hva linjeforeningen ønsker 85 

å ha av egen aktivitet. Fadderutvalget Dragvoll skal i dette arbeidet ta ansvar for at 86 

linjeforeningen setter i gang dette arbeidet på et tidlig tidspunkt! Dette kan gjøres 87 

gjennom for eksempel et seminar.  88 

  89 

Linjeforeningskoordinator og ledelsen av fadderutvalget skal jevnlig rapportere til, og 90 

vurderes av, ledelsen av STi om hvordan man har lagt til rette for framveksten av 91 

linjeforeninger som tar ansvar for egen fadderuke.  92 

  93 

Fadderutvalget Dragvoll skal jobbe for å opprette og vedlikeholde et samarbeid mellom 94 

linjeforeningene på Dragvoll og studentrådene HF og SVT.  95 

Det overordnede målet med fadderuka skal være å forberede nye studenter på 96 

studiehverdagen ved NTNU samt å bidra til sosial integrasjon i studiemiljøet. 97 

Ambisjonene for fadderuka bør tilpasses deretter.  98 

Tilgjengelighet  99 

Som prinsipp bør fadderuka favne videst mulig innenfor de begrensninger for omfang 100 

som er beskrevet. Nye studenter skal kunne delta uavhengig av kjønn, alder, seksuell 101 

orientering, funksjonsevne, etnisitet og religion. Arrangementer i regi av fadderuka 102 

skal gjenspeile dette og faddere og fadderutvalget må legge til rette for at alle skal 103 

kunne delta.  104 

  105 

Rus  106 

Fadderuka skal ikke forbindes ensidig med fest og fyll. Det skal aldri oppleves som 107 

nødvendig å konsumere alkohol for å kunne delta på fadderuka og det skal alltid 108 

finnes et alternativ til å konsumere alkohol. Arrangementer i regi av fadderuka skal 109 

tilstrebe å ha et alkoholfritt fokus og fadderukas budsjett skal ikke dekke utgifter 110 

knyttet til alkoholholdig drikke. Det er ønskelig at samtlige faddergrupper organiserer 111 

enkelte ”hvite dager”, for å tydeliggjøre dette fokuset.  112 

  113 

Fadderutvalget skal ha ansvar for at alle faddere har et bevisst forhold til studenters 114 

alkoholforbruk.Fadderuka har nulltoleranse for narkotiske stoffer.  115 

  116 

Internasjonale studenter  117 

Internasjonal seksjon skal fortsatt ha hovedansvaret for mottak av internasjonale 118 

studenter, men det bør legges til rette for at disse også skal kunne delta på 119 

arrangementer i regi av fadderuka. Fadderutvalget skal ha et tett samarbeid med 120 

Internasjonal seksjon for å samkjøre planer for mottak av internasjonale studenter.  121 

  122 

  123 

  124 

  125 
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 18 

Bakgrunn for saken 19 

På bakgrunn av diskusjonssaken om automatisk begrunnelse på eksamenskarakter 20 

som var oppe på Studenttingsmøte 02.02.17 tolket saksbehandler det slik at 21 

Studenttinget ønsker et vedtak på saken. 22 

 23 

Alle studenter har rett til å kreve begrunnelse og eventuelt påklage en sensur på 24 

enhver eksamen eller arbeide som er utslagsgivende for vitnemålskarakter eller 25 

endelig resultat. I dag er det slik at om en student ønsker å få vite hvorfor karakteren 26 

ble som den ble er studenten nødt til å be spesielt om begrunnelse.  27 

 28 

Rett til begrunnelse på eksamen er regulert av UH-loven §5-3.  29 

I UH-loven står det at kandidaten har rett på begrunnelse for karakterfastsettingen av 30 

sine prestasjoner. I ordlyden heter det at «begrunnelse skal normalt være gitt to uker 31 

etter kandidaten har bedt om dette», se ledd 2. Frist for å be om begrunnelse er satt 32 

til en uke ved elektronisk karakter eller en uke etter kandidaten fikk kjennskap til 33 

karakteren, men senest 3 uker etter kunngjøring. Utover lovverket kan institusjonene 34 

selv avgjøre spørsmål rundt begrunnelse på eksamenskarakter.  35 

 36 

Saksbehandlers vurdering 37 

Automatisk begrunnelse har vært et debattert tema i forskjellige medier, og ikke alle 38 

er positive til en slik ordning. Argumentet er at noen setninger i begrunnelse ikke har 39 

noen særlig verdi, og at man heller bør sette inn mer ressurser på bedre veiledning i 40 

forkant av vurderingssituasjonen. Dersom fokuset blir flytta til veiledning etter endelig 41 

vurdering kan man risikere at terskelen for å melde seg opp til fag blir lavere, og at 42 

man dermed vil få et større karakterpress og lavere gjennomføringsgrad. 43 

https://khrono.no/campus/2014/01/vil-ha-begrunnelse-karakterer
https://khrono.no/debatt/ingen-verdi-i-automatisk-grunngjeving
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Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo har siden 2014 44 

gitt automatisk begrunnelse på eksamenskarakter til to tusen studenter. Ordningen 45 

ble evaluert i 2015 og i rapporten kan man lese at «Tilbakemeldingene fra studenter, 46 

sensorer og administrative tyder på at automatiske begrunnelser er noe ILS bør 47 

fortsette med. Det oppleves som tidsbesparende for studentene og administasjonen, 48 

og selv om det er arbeidskrevende for sensorene har det også ved tidligere løsninger 49 

vært mye arbeid knyttet til begrunnelse for sensorene. Utsendingen av 50 

begrunnelsene fungerte godt og flertallet av studentene opplevde begrunnelsene 51 

som læringsfremmende.» Rapporten viser videre til at det er en fordel at 52 

begrunnelsene skrives med en gang, i stedet for og få forespørsler i ettertid siden det 53 

da var vanskelig å huske besvarelsens innhold. Selv om dette har fungert godt på 54 

ILS tyder rapporten på at det bør utvikles en mer enhetlig praksis for begrunnelse 55 

blant sensorene og det legges stor vekt på at begrunnelsene skal være 56 

læringsfremmende.  57 

 58 

Dagens lovverk sikrer at du har rett til begrunnelse på eksamenskarakteren dersom 59 

du etterspør den. Saksgangen i dette er at administrative må bruke mye tid på å 60 

sende ut forespørsel til sensorene, vente på tilbakemelding, sende ut påminnelser, 61 

sende ut informasjon om eventuelle forsinkelser til studenter og sende 62 

begrunnelsene fra sensorene til studentene. Dette er en prosess saksbehandler 63 

mener kan kortes betraktelig ned dersom man innfører automatisk begrunnelse på 64 

eksamenskarakter.  65 

 66 

Saksbehandlers instilling 67 

NTNU skal gjennomføre et prøveprosjekt i emner av ulik størrelse og fra ulike faglige 68 

profiler.   69 

 70 



2/13/2017 Lov om universiteter og høyskoler (universitets og høyskoleloven)  Lovdata

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005040115#KAPITTEL_15 1/1

§ 53. Klage over karakterfastsetting  rett til begrunnelse
(1) Kandidaten har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen av
sine prestasjoner. Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske
ferdigheter må krav om slik begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at
karakteren er meddelt. Ved annen bedømmelse må krav om begrunnelse,
dersom kandidaten får meddelt karakteren elektronisk og kan fremsette krav
om begrunnelse på tilsvarende måte, fremsettes innen én uke fra karakteren
ble kunngjort. Ved annen type kunngjøring må krav om begrunnelse
fremsettes innen én uke fra kandidaten fikk kjennskap til karakteren, likevel
ikke mer enn tre uker fra karakteren ble kunngjort.
(2) Begrunnelse skal normalt være gitt innen to uker etter at kandidaten har
bedt om dette. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper
som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av kandidatens
prestasjon. Begrunnelse gis muntlig eller skriftlig etter sensors valg.
(3) Hvis det er gitt skriftlige retningslinjer for bedømmelsen, skal disse være
tilgjengelige for kandidatene etter at karakterer er fastsatt.
(4) En kandidat kan klage skriftlig over karakteren for sine egne prestasjoner
innen tre uker etter at eksamensresultat er kunngjort. Ny sensurering skal da
foretas. Ved ny sensurering skal sensorene ikke få opprinnelig karakter,
sensors begrunnelse for denne eller studentens begrunnelse for klagen. Er
krav om begrunnelse for karakterfastsetting eller klage over formelle feil ved
oppgavegivning, eksamensavvikling eller gjennomføring av vurderingen
fremsatt, løper klagefristen etter denne paragraf fra kandidaten har fått
begrunnelsen eller endelig avgjørelse av klagen foreligger. Ved bruk av
løpende vurdering kan institusjonen bestemme om kandidaten skal fremsette
klage etter vurdering av separat prøve, oppgave eller annen vurdering, eller
om klage skal fremsettes når resultatet fra fag, emne eller emnegruppe er
kunngjort.
(5) Bedømmelse av muntlig prestasjon og vurdering av praksisstudier eller
lignende som etter sin art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages.
Forprøver kan bare påklages når prøven ikke er bestått. Institusjonen kan,
dersom sensurtidspunktet kunngjøres senest når forprøven avholdes,
fastsette kortere klagefrist enn tre uker ved ikke bestått forprøve. Klagefristen
kan ikke settes kortere enn én uke.
(6) Karakterfastsetting ved ny sensurering etter denne paragraf kan ikke
påklages.

0 Endret ved lover 12 des 2008 nr. 105 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res. 12 des 2008 nr.
1340), 19 juni 2009 nr. 96 (ikr. 1 aug 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 676), 20 juni
2014 nr. 55 (ikr. 1 aug 2014 iflg. res. 20 juni 2014 nr. 817), 17 juni 2016 nr. 69 (ikr.
1 juli 2016 iflg. res. 17 juni 2016 nr. 683).
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Rapport om automatiske begrunnelser ved ILS   
 

ILS har arbeidet systematisk med utviklingen av automatiske begrunnelser for alle eksamener på 

PPU. Tidligere fikk studentene tilsendt begrunnelse etter forespørsel. Erfaringene fra denne 

praksisen viste at svært mange av studentene ba om begrunnelse. Etter ønske fra studentene ble 

det besluttet å gjennomføre automatiske begrunnelser for alle studentene på PPU fra våren 2014. 

Ved eksamenene våren og høsten 2014 har ILS sendt ut begrunnelsene automatisk til alle studenter 

som har gjennomført eksamen på PPU. Ulike tekniske løsninger har blitt utprøvd, og høsten 2014 

ble nettskjema tatt i bruk slik at sensorene enkelt kunne sende inn begrunnelsene. 

Administrasjonen sendte deretter begrunnelsene ut via e-post til studentene.  

 

Studentenes tilbakemeldinger 

Det ble sendt ut en kort spørreundersøkelse til alle PPU-studentene på PPU heltid og 

Lektorprogrammet som hadde gjennomført eksamen høsten 2014. Totalt svarte 150 studenter på 

undersøkelsen. I undersøkelsen fikk studentene spørsmål om hvordan utsendingen av 

begrunnelsene fungerte, om de opplevde det som tidsbesparende å få begrunnelsene automatisk, 

læringsutbyttet og om de mente at automatiske begrunnelser er noe ILS bør fortsette med.  

88 % svarte at det fungerte godt eller ganske godt å få tilsendt begrunnelsene på e-post. 75,3 % av 

respondentene opplevde det som tidsbesparende. Respondentene opplevde i varierende grad 

begrunnelsene som læringsfremmende. Likevel svarte 91,3 % av respondentene at ILS burde 

fortsette med automatiske begrunnelser. Her er noen kommentarer fra studenter som svarte på 

undersøkelsen: 

«Det bør gis automatisk begrunnelse for alle emner og på alle universiteter! Man lærer ingenting av 

en bokstavkarakter, det blir bare en merkelapp. Kjempebra initiativ!»  

«Det er jo dette det handler om. Med så store fag (30 studiepoeng) synes jeg det er viktig med 

tilbakemelding, også på semesteroppgaven, så fortsett med begrunnelser! Også god motivasjon for 

andre semester» 

 

«Veldig fint å få dei tilsendt. Er noko ein alltid har lyst på, men som ein ikkje prioriterer fordi det 

må søkast for å få. Supert at de sender dei ut!»  

 

«Tanken er god, men begrunnelsen jeg fikk var svært tynn og generell. Den ga ingen konkret 

tilbakemelding om hvilke aspekter med min oppgave som var bra eller hva jeg burde jobbe videre 

med.»  
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Tilbakemeldingene fra studentene tyder på at de ønsker å få automatiske begrunnelser og at det 

fungerer godt å sende ut begrunnelsene på e-post. De opplever også automatiske begrunnelser som 

tidsbesparende. Samtidig tyder tilbakemeldingene på at læringsutbyttet av begrunnelsene er 

varierende og at det er varierende kvalitet på begrunnelsene fra sensorene. 

Sensorenes tilbakemeldinger 

Erfaringene fra sensorene bygger på samtaler med tre av sensorene på ILS. De var alle enige om at 

nettskjemaet for innsending av begrunnelsene fungerte godt, og bedre enn tidligere tekniske 

løsninger. En av sensorene uttrykte at det var like greit å skrive begrunnelser til alle studentene, 

siden antallet forespørsler har vært så høyt tidligere. Det var enighet om at dette er bra for 

studentene. Det ble også kommentert at begrunnelser til alle studentene er i tråd med det ILS 

ønsker å formidle med tanke på læringsfremmende vurdering. På den andre siden påpekte en av 

sensorene at det kan gå utover kvaliteten på begrunnelsene at det skal skrives begrunnelse på alle 

besvarelsene. Samtidig ble det også kommentert at det er en fordel at de skrives med en gang, i 

stedet for å få forespørsler i ettertid siden det da var vanskelig å huske besvarelsenes innhold. Det 

ble påpekt at det må arbeides med å utvikle lik praksis blant sensorene, enighet om kriteriene og et 

felles språk. De tre sensorene uttrykte at det var tidkrevende å skrive begrunnelser, men at det 

fungerer greit.     

Administrasjonens tilbakemeldinger 

Administrative måtte tidligere bruke mye tid på å behandle alle forespørsler, finne riktige 

kommisjoner, sende ut forespørsel til sensorer, vente på tilbakemelding, sende ut påminnelser når 

fristen var gått ut, sende e-post til studenter å beklage ventetiden etc., og etter begrunnelsen var 

mottatt fra sensor skulle denne videresendes til student og saken avsluttes. Studentene fikk også 

ulike klagefrister ettersom klagefristen er tre uker etter at begrunnelsen er mottatt og studentene 

mottok begrunnelse på ulike tidspunkt. Ved automatiske begrunnelser er klagefristen den samme 

for alle studentene, noe som er enklere å forholde seg til både for studentene og administrasjonen. 

Nettskjemaet for begrunnelser fungerer mer effektivt enn tidligere løsninger sett fra et 

administrativt ståsted. Ved automatiske begrunnelser er det fortsatt noe administrasjon knyttet til 

utsending av begrunnelsene på e-post og purring på manglende begrunnelser, men dette er likevel 

langt mindre arbeidskrevende for administrasjonen sammenlignet med tidligere praksis.   

Oppsummering 

Tilbakemeldingene fra studenter, sensorer og administrative tyder på at automatiske begrunnelser 

er noe ILS bør fortsette med. Det oppleves som tidsbesparende for studentene og 

administrasjonen, og selv om det er arbeidskrevende for sensorene har det også ved tidligere 

løsninger vært mye arbeid knyttet til begrunnelser for sensorene. Utsendingen av begrunnelsene 

fungerte godt og flertallet av studentene opplevde begrunnelsene som læringsfremmende. Likevel 

var det store variasjoner i hvorvidt studentene opplevde begrunnelsene som læringsfremmende. 

Dette tyder på at det bør utvikles en mer enhetlig praksis for begrunnelser blant sensorene. ILS 
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bruker et stort antall sensorer, både interne og eksterne, og kvaliteten på begrunnelsene varierer. 

Det er flere positive erfaringer knyttet til automatiske begrunnelser og tilbakemeldingene fra 

studentene er i stor grad positive. Samtidig må det fortsatt jobbes mot at alle studentene skal få 

begrunnelser som oppleves som læringsfremmende. 

 

 

 

Martin Eek Olsen 
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