
 
 
 

 

MØTEREFERAT  
Arbeidsutvalgsmøte 01/21 

 
 Dato: 13.01.21 - Møtetid: 12.15 - 14.00. Møtested: Teams 

 
 

Til: Arbeidsutvalget 
Studentrepresentantene i Styret 
Kontrollkomiteen 

 
Til stede: Andreas Knudsen Sund, Simon Løvdal, Anna Juell Johnsen, Sigurd 

Solheim, Svein-Erik Strandabø Olsen og Stine Romundstad    
 
 

Observatører:  Simen Ringdahl, Mathilde Eikesund og Cecilie Bjørnsdatter Raustein. 
 

Referent::  Hege Hoem Spjøtvold 
 

 
 

O-sak 01/21  Orienteringer i arbeidsutvalget 
Tatt til orientering. 
 

O-sak 02/21  Orienteringer fra styrerepresentantene 
Tatt til orientering. 
 

AU-sak 01/21 Arbeidsprogram Studenttinget NTNU 
Andreas K. Sund innledet i saken 
 
Først fordelte AU bolkene seg imellom, også gikk de til punktvis diskusjon. 
 
Bærekraft:  

• Ble enige i å ha et eget punkt på bærekraft og ikke spre det rundt på alle de 
andre punktene 

• Få inn noe om bærekraft i studieporteføljen 
 
Internasjonalisering: 
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• Videreføre mye fra fjoråret, men fokusere litt mer på Koronautviklinger ved 
f.eks ekskusjoner, inn-og utveksling, forskningsarbeid, hvordan få de gode 
miljøene opp på det sammen nivået som tidligere. 

• Hvordan forholder vi oss til utveksling til land med tvilsom politikk, og hvordan 
ivareta studentene våre som er der. 

• Integrering og tilrettelegging for internasjonale studenter, slik at de også kan 
delta i frivilligheten ved NTNU 

 
Læringsmiljø: 

• Oppfølging av det nye varslingssystemet 

• Sikre studenters studiesituasjon i byggeprosessen 

• Blackboard Ally 

• Digitalt læringsmiljø 

• Universell utvikling av digitale plattformer 
 
Utdanning: 

• Arbeidslivsrelevans 

• Praksis 

• Digitale vurderinger 
 
Campus: 

• Få inn noe om NTNUi sin «Aktiv Campus» 
 
Organisasjon og synlighet: 

• Videreutvikle promoteringsplanen 
 
Det jobbes videre med arbeidsprogrammet fram til innstillende AU-møte, og den tas 
opp igjen på neste AU-møte. 
 

AU-sak 02/21 Høring om endring i studiestøtte 
Andreas K. Sund innledet i saken. 
 
Vi har fått en høring om endring i studiestøtten, og spørsmålet er om vi skal jobbe 
med, og svare på denne. 
AU ønsker å jobbe med denne. Anna, Simon og Sigurd tar tak i denne høringen. 
Fristen er 17/2. 
 

AU-sak 03/21 Valg av vararepresentant til UU 
Simon Løvdal innledet i saken. 
 
Kandidat:  Håkon Gravem Isaksen 
 
AU’s innstilling: 
«Arbeidsutvalget valgte Håkon Gravem Isaksen som vara i UU ved akklamasjon for 
perioden januar til juli 2021.» 
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AU-sak 04/21 Valg av representant til Digitaliseringsgruppe 
Andreas K. Sund innledet i saken. 
Arbeidsutvalget ønsker også å oppnevne en vara til gruppen. 
 
Kandidat:   Sigurd Solheim 
Varakandidat: Andreas K. Sund 
 
AU’s innstilling: 
«Arbeidsutvalget valgte Sigurd Solheim som fast representant til 
Digitaliseringsgruppen med Andreas K. Sund som vara ved akklamasjon.» 
 

Eventuelt 
*Simen ønsket å lande valgdatoer og åpningsdag av valget. AU diskuterte dette, og 
plan vil bli sendt ut ganske snart. 
 
*Simon tok opp hvilke oppnevninger/valg STi og AU må gjøre i nærmeste framtid: 
LMU, Temagrupper i campusprosjektet, arbeidsgruppe om knutepunkt, Læringsareal, 
KK, UU, arbeidsgruppe om biblioteket og arbeidsgruppe om livssynsveiledning. 
 
 
 
Ris og ros 
Tatt til etterretning. 
 
 
 
 
Møtet ble hevet 14.00. 
 
 
 
 
 
Andreas Knudsen Sund /s/     Hege Hoem Spjøtvold /s/ 
Leder        Referent 
 


