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MØTEREFERAT  

Arbeidsutvalgsmøte 24/21 

 

Dato: 21.09.21 - Møtetid: 09.00-11.30 Møtested: Teams 

 

 

Til: Arbeidsutvalget 

 Studentrepresentantene i Styret 

 Kontrollkomiteen 

 

Til stede: Simon Løvdal, Anna Juell Johnsen, Sigurd Solheim og Andreas 

Knudsen Sund, Anna Stepan Jarstad og Einar Isak Torvik Totland 

 

Observatører: Jørgen Valseth (sette-KK, styrerepresentant)  

 

Forfall: Kontrollkomiteen 

 

Referent:  Amalie Farestvedt (styrerepresentant) 

 

 

 

O-sak 60/21  Godkjenning av referat fra AU-møte 23/21 

Referat fra AU-møte 23/21 godkjennes enstemmig. 

 

AU-sak 43/21 Valg til Studenttingets kontrollkomite 

(Kl. 09:35) 

 

Andreas innleder saken. 

 

Votering 

Saken sendes enstemmig til Studenttingsmøte 30.09. 
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Vedtak 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 

 

AU-sak 57/21 Opptak av forelesning og bruk av digitale verktøy 

(Kl. 09:40) 

 

Sigurd innleder saken. 

 

Saken diskuteres. 

 

Elementer fra diskusjonen: 

- Hvilke krav bør stilles til foreleseres digitale kompetanse? 

- Hvor lenge burde forelesningene lagres? 

 

Forslag 1 

Strykning fra Simon, linje 143-145: «frem til vurderingsgrunnlaget er innlevert, om 

ikke lengre.»  

 

Forslag 2 

Strykning fra Simon, linje 146-147 

 

Forslag 3 

Endring fra Simon, linje 148-150: «NTNU skal sørge for digitale ressurser og utstyr 

som muliggjør opptak av all undervisning, uavhengig av format. Det skal som 

hovedregel kunne gjøres opptak i alle rom som benyttes til undervisning.» 

 

Forslag 4 

Endring fra Simon, linje 151-154: «NTNU skal ta ansvar for raskere digital 

kompetanseheving hos undervisere og ansatte som jobber med studentenes faglige 

utbytte.» 

 

Forslag 5 

Endring fra Simon, linje 153-154: «NTNU skal stille krav til undervisere om bruk av 

digitale hjelpemidler og opptak av forelesninger.» 

 

Forslag 6 

Endring fra Simon, linje 161-162: «NTNU skal gjøre det mulig å følge flere fag 

digitalt, til fordel for utvekslingsstudenter og undervisning på tvers av campus og 

byer» 

 

Forslag 7 

Strykning fra Simon, linje 158-160: «Det er hensiktsmessig å lage slikt innhold i fag 

hvor innholdet forblir relevant for flere gjennomføringer» 
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Forslag 8 

Endring fra Anna Jarstad, linje 153-154: «NTNU skal stille krav til underviseres 

kompetanse knyttet til bruk av digitale hjelpemidler og opptak av forelesninger.» 

 

Votering 

Forslag 1 trukket av forslagstiller 

Forslag 2 vedtas med 4 stemmer for 

Forslag 7 vedtas med 4 stemmer for 

Forslag 8 vedtas enstemmig 

Forslag 5 faller siden forslag 8 vedtas 

Forslag 3 vedtas enstemmig 

Forslag 4 vedtas enstemmig 

Forslag 6 vedtas enstemmig 

 

Det stemmes over helheten. 

 

Helheten vedtas enstemmig. 

 

Vedtak 

Studenttinget NTNU mener at:  

- Det skal gjøres opptak av alle tradisjonelle forelesninger, som 

tilgjengeliggjøres for studentene i faget frem til vurderingsgrunnlaget er 

innlevert, om ikke lengre.  

- NTNU skal sørge for digitale ressurser og utstyr som muliggjør opptak av all 

148 undervisning, uavhengig av format. Det skal som hovedregel kunne 

gjøres opptak i alle rom som benyttes til undervisning.  

- NTNU skal ta ansvar for raskere digital kompetanseheving hos undervisere og 

151 ansatte som jobber med studentenes faglige utbytte.  

- NTNU skal stille krav til underviseres kompetanse knyttet til bruk av digitale 

hjelpemidler og opptak av forelesninger.  

- Bruk av digitale verktøy til opptak og forelesninger skal så langt det lar seg 

gjøre standardiseres og tilpasses universell utforming, samtidig som det er 

mulig å være kreativ i bruken av interaktive verktøy.  

- NTNU må se på muligheten for å utvikle digitalt innhold av høy kvalitet, som et 

supplement til den tradisjonelle undervisningen.  

- NTNU skal gjøre det mulig å følge flere fag digitalt, til fordel for 

utvekslingsstudenter og undervisning på tvers av campus og byer. 

 

(Pause fra kl. 10:13-10:20) 
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AU-sak 55/21  NTNU om barnerettighetsuniversitet 

(Kl. 10:20) 

 

Jørgen innleder saken. 

 

Det stilles spørsmål til saken. 

 

Elementer fra diskusjonen: 

- Hva betyr «kunnskap direkte fra barn»? 

 

Forslag 1 

Endring fra Einar, linje 47 s.3: «NTNU skal innarbeide kunnskap som resultat av 

direkte innspill fra barn i pensum ved alle relevante studieretninger som utdanner 

studenter til å jobbe med barn» 

 

Forslag 2 

Endring fra Andreas, linje 47- 48 s.3: «NTNU skal innarbeide kunnskap basert på 

erfaringer og råd fra barn i pensum ved alle relevante studieretninger som utdanner 

studenter til å jobbe med barn.» 

 

Votering 

Forslag 1 opprettholdes med 4 stemmer for. Forslag 2 faller som en konsekvens. 

Forslag 1 vedtas enstemmig. 

 

Det stemmes over helheten. 

 

Helheten vedtas enstemmig. 

 

Vedtak 

Studenttinget NTNU mener at:  

- NTNU skal arbeide for å bli et barnerettighetsuniversitet, med vekt på barns 

fire grunnleggende rettigheter etter FNs barnekonvensjon, i alle 

studieretninger som utdanner studenter til å jobbe med barn.  

- NTNU skal innarbeide kunnskap basert på erfaringer og råd fra barn i pensum 

ved alle relevante studieretninger som utdanner studenter til å jobbe med 

barn. 

 

(Pause fra kl. 10:42-10:45) 
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AU-sak 56/21 Forslag nytt reglement 

(Kl. 10:45) 

 

Simon innleder saken. 

 

Det åpnes for diskusjon og spørsmål til saken. 

 

Elementer fra diskusjonen: 

- Hvilke endringer er hensiktsmessige å stemme over? 

- Kan vi stille mistillit til tillitsvalgte i andre råd, verv og utvalg eller er dette 

rektors mandat? 

- Skal faste observatører ha forslagsrett? 

- Skal eller kan man votere over om representanter skal få stemmerett i aktuell 

sak dersom de kommer sent? 

- Mistillit for forskjellige funksjoner i ledergruppa 

- Når skal karantenetid starte og hvor lenge skal den vare? 

 

Votering 

Saken sendes enstemmig til Studenttingsmøte 30.09. 

 

Vedtak 

Studenttinget diskuterer forslag til nytt reglement. 

 

 

O-sak 58/21 Orienteringer i arbeidsutvalget  

AU orienterte ikke grunnet for lite tid. 

 

O-sak 59/21 Orienteringer fra styrerepresentantene  

Styrerepresentantene orienterte ikke grunnet for lite tid. 

 

Ris og ros  

Tatt til etterretning. 

 

 

Møtet ble avsluttet kl. 11:30. 

 

 

Andreas Knudsen Sundt /s/    Amalie Farestvedt /s/ 

Leder        Referent 

 


