
 
 

25.10.2021  
 

MØTEREFERAT 
Studenttingsmøte 08/21 

 
Dato: 30.09.21 - Møtetid: 17:15 

Møtested: K5, Kjemiblokk 5 
 
 
Til:   Arbeidsutvalget 
 
   Representanter med vara 
 
   Faste observatører 
 
Kopi til:  Styret NTNU 
 
   Administrasjonen NTNU 
 
   Studentutvalg/ studenter i råd, verv og utvalg 
 

Studentparlamentet ved universiteter og vitenskapelige høyskoler 
 
    Studentmedia 
 
 
Referent:  Håkon G. Isaksen  
 
Tellekorps:  Amalie Farestvedt og Jørgen Valseth  
  
Møteleder:  Per Kristian Berget 
 
 
Til stede:  Navn (vara)     Studieby 
   Torjus Levisen Johansen   Ålesund 

Markus G. Gaasholt   Ålesund 
   Mads Syverud    Gjøvik 
   Eirin Lothe Albriktsen   Gjøvik 

Bilal Sheikh     Trondheim 
   Guled Yusuf     Trondheim 
   Fredrik Framhus    Trondheim 
   Peder Bergset Botten (vara)  Trondheim 
   Ingrid Christine Røgenes   Trondheim 
   Maria Victoria Silva    Trondheim 
   Fredrik Billington (vara)   Trondheim 
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   Anders Bendiksen    Trondheim 
   Astrid Hilling     Trondheim 
   Ragnhild Sødal Gjennestad  Trondheim 
   Jonas Låstad    Trondheim 
   Nils Oskar Tronrud    Trondheim 
   Simen Killi     Trondheim 
 
Forfall:  Navn      Studieby 
   Hanne Berit Tuterud Nordølum  Trondheim 
   Rikke Storvik Sjøhelle   Trondheim 
   Theo Houck     Trondheim 
   Gina Bjelland    Trondheim 
   Silje Reite Moen    Trondheim 
 
Bakbenk:  Astrid Østigård    Kontrollkomiteen 
   Andreas K. Sund    AU 
   Sigurd Solheim    AU 
   Simon Løvdal    AU 
   Anna Juell Johnsen    AU 
   Anna Stepan Jarstad   AU 
   Svein-Erik Strandabø Olsen  VT 
   Ellinor B.A. Lindström   VT 
   Amalie Farestvedt    Styrerep. 
   Jørgen Valseth    Styrerep. 
   Cecilie B. Raustein    Student 
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DAGSORDEN MED SAKSLISTE 

Torsdag 30.september kl. 17.15  
Møtested: K5, Kjemiblokk 5 

KL. 17:15 Godkjenning av møteleder, referent, tellekorps og møteinnkalling 
Godkjenning av dagsorden og tidsplan  

KL. 17:25 STi-sak 26/21 Valg til Studenttingets kontrollkomite  

KL. 17:50 STi-sak 34/21 Oppnevning av studentrepresentanter til 
Skikkethetsnemda  

KL. 18:20 STi-sak 27/21 Innstilling av studentrepresentant til FUI  

KL. 18:35 Pause  

KL. 18:55 STi-sak 31/21 Opptak av forelesning og bruk av digitale verktøy  

KL. 19:40 Pause  

KL. 19:50 STi-sak 32/21 NTNU som barnerettighetsuniversitet  

KL. 20:30 Pause  

KL. 20:40 STi-sak 33/21 Diskusjon om forslag til nytt reglement  

KL.21:30 Referatsaker  
Eventuelt  
Møtekritikk  

KL. 22:00 Møtet heves  

 
 
 
 
 
 
Per Kristian Berget ble godkjent som møteleder og Håkon Gravem Isaksen ble 
godkjent som referent. Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
Tellekorps ble Jørgen Valseth og Amalie Farestvedt 
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STi-sak 26/21 – Valg til Studenttingets kontrollkomite 
(KL. 17:25)  
 
Det er 17 med stemmerett.  
 
Andreas presenterer saken. 
 
Det skal velges en representant med funksjonstid til februar 2022 
Det skal velges en representant med ett års funksjonstid. 
 
 
Kandidater:  Lone Bergland Christoffersen (funksjonstid februar 2022) 
    
 
Det stilles spørsmål til kandidatene. 
 
 
Votering:  
Kandidaten velges ved akklamasjon. 
 
 
Vedtak:  
Lone Bergland Christoffersen velges som KK (funksjonstid til februar 2022) ved 
akklamasjon. 
 
Valg av det andre medlemmet av kontrollkomiteen utsettes til neste møte. 
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STi-sak 34/21 – Oppnevning av studentrepresentanter til 
Skikkethetsnemda 
(KL. 17:35)  
 
Det er 17 med stemmerett.  
 
Andreas presenterer saken. 
 
Det skal velges en mannlig og en kvinnelig studentrepresentant. 
 
 
Kandidater:  Mikal Øglend Nesse 
   Simen Klausen 
   Astrid Hilling  
    
 
Det stilles spørsmål til kandidatene som er til stede.  
 
 
Votering:  
Den kvinnelige kandidaten velges ved akklamasjon. 
 
Det arrangeres skriftlig valg mellom de to mannlige kandidatene. 
 
Vedtak:  
Astrid Hilling velges ved akklamasjon som den kvinnelige representanten til 
Skikkethetsnemda. 
 
Mikal velges som den mannlige representanten til Skikkethetsnemda.  
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STi-sak 27/21 – Innstilling av studentrepresentant til FUI 
(KL. 17:45)  
 
Det er 17 med stemmerett.  
 
Andreas presenterer saken. 
 
Det skal innstilles en representant til en stillinger. 
 
 
Kandidater:  Satkartar Singh 
   
 
Det ikke spørsmål til kandidaten, da vedkommende ikke er til stede på møtet. 
Møteleder leser kandidaturet høyt for bordet. 
 
 
Votering:  
Kandidaten innstilles ved akklamasjon. 
 
 
Vedtak:  
Satkartar Singh innstilles som studentrepresentant i FUI. 
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STi-sak 31/21 – Opptak av forelesninger og bruk av digitale verktøy 
(Kl. 19:00) 
 
Det er 16 med stemmerett siden Anders Bendiksen måtte forlate møtet før votering. 
 
Sigurd innleder til saken. 
 
Studenttinget diskuterer saken. 
 
Det kom inn 20 endringsforslag. 
 
Endringsforslag 1 fra Ragnhild 
Endring punkt 1 (linje 143-145): 
«NTNU skal sette igang et prøveprosjekt med opptak av tradisjonell undervisning i 
noen emner. Denne prøveordningen skal vurderes med tanke på deltakelse fra 
campus i andre byer, studetenes læring og motivasjon hos studenter og forelesere.» 
 
Endringsforslag 2 fra Ragnhild 
Endring punkt 2 (linje 146-148):  
«Alle nybygde undervisningslokaler skal ha mulighet for opptak. NTNU bør også 
sette en langsiktig plan for å innstalere opptaksvektøy i alle lokaler på NTNU som 
primert brukes til undervisning.» 
 
Endringsforslag 3 fra Ragnhild 
Endring punkt 4 (linje 153-155): 
fra: "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." 
til: "Digitale verktøy til opptak og forelesninger skal tilrettelegge for enkelt å tilpasses 
universell utforming." 
 
Endringsforslag 4 fra Ragnhild 
Tilleggsforslag, nytt punkt 
«NTNU bør oppfordre undervisere til å ta opptak av tradisjonell undervisning, og 
undervisere burde få digital støtte til gjennomføring av dette.» 
 
Endringsforslag 5 fra Ragnhild (Trukket) 
Tilleggsforslag, nytt punkt:  
NTNU bør oppfordre undervisere til å inkludere studentene i utvikling og utforming av 
digitalt undervisningsmateriell.  
 
Endringsforslag 6 fra Bilal  
Tilleggsforslag, nytt punkt: 
NTNU skal sørge for at digitale forelesninger ikke blir den dominerende 
undervisningsformen etter pandemien, og heller blir integrert som et supplement til 
fysisk undervisning 
 
Endringsforslag 7 fra Eirin 
Tilleggsforslag, linje 158 
NTNU skal gjøre det mulig å følge og fullføre flere fag digitalt, til fordel for 
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utvekslingsstudenter og undervisning på tvers av campus og byer. 
 

  
Endringsforslag 8 fra Sigurd, linje 144-145: 
Det skal gjøres opptak av alle tradisjonelle forelesninger, som tilgjengeliggjøres for 
studentene i faget frem til siste mulige vurderingsgrunnlag er innlevert, om ikke 
lengre. 
 
Endringsforslag 9 fra Bilal Strykningsforslag Bilal, Linje 153: 
Stryke "og forelesninger" 
slik at det står  
" • 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. " 
 
Endringsforslag 10 fra Jonas, Linje 57-59:  
Fra: Der det er opptak hvor kun foreleser deltar aktivt med lyd og/eller bilde, kan det 
beholdes så lenge det har en gyldighet faglig sett. 
 
Til: Der det er opptak hvor kun foreleser deltar aktivt med lyd og/eller bilde, kan det 
beholdes inntil foreleser ønsker det fjernet. 
  
Endringsforslag 11 fra Jonas: 
Redaksjonell fullmakt til saksbehandler 

  
Endringsforslag 12 fra Cecilie, linje 143-145 til: 
Det skal foretas en grundig og strukturert evaluering av ordninger med opptak av 
forelesninger og annen fysisk undervisning.  

  
Endringsforslag 13 fra Cecilie, nytt punkt: 
Den enkelte underviser skal, i samråd med referansegruppen i emnet, grundig 
vurdere hvilke løsninger som er best egnet for å gjøre undervisningen universelt 
utformet, blant annet ved hjelp av digitale og nettbaserte ressurser. 

  
Endringsforslag 14 fra Cecilie, nytt punkt: 
Bruk av digitale og nettbaserte verktøy og ressurser skal evalueres i både 
emnerapport og referansegrupperapport 

  
Endringsforslag 15 fra Fredrik, nytt punkt: 
"NTNU skal fremme forventninger om og legge til rette for at kollegiale fellesskap 
møtes og vurderer muligheten for å gjøre opptak av sin undervisning, uavhengig av 
undervisningens form." 

  
Endringsforslag 16 fra Ragnhild Nytt punkt: 
NTNU bør oppfordre undervisere til å inkludere studentene i selv å utvikle og utforme 
digitalt undervisningsmateriell.  

  
Endringsforslag 17 fra Sigurd Tillegspunkt Sigurd 
Opptak av undervisning skal ikke hindre utviklingen av studentaktiv læring, men gå 
parallelt med dette. 



9 
 

25.10.2021  
 

  
Endringsforslag 18 fra Jonas, Linje 143: 
fra "Det skal gjøres opptak av alle tradisjonelle forelesninger" 
Til "Det skal med mindre god grunn gjøres opptak av alle forelesninger" 

  
Endringsforslag 19 fra Amalie, linje 151-152: 
"NTNU skal stille krav til underviseres kompetanse knyttet til bruk av digitale 
hjelpemidler, opptak av forelesninger og rettigheter rundt personvern og 
opphavsrett." 
 
 
Endringsforslag 20 fra Svein Erik, linje 151-152 
Endre fra: NTNU skal stille krav til underviseres kompetanse knyttet til bruk av 
digitale hjelpemidler og opptak av forelesninger. 
 
Til: NTNU skal gjennomgående sørge for at kompetanse knyttet til bruk av digitale 
hjelpemidler sikres hos alle institutt og fagenheter, slik at undervisere enkelt kan dele 
erfaringer og arbeide godt digitalt innen sine tilknyttede studieprogram. 
 
Det settes opp følgende voteringsorden: 
 
Endringsforslag fra Ragnhild, Endring av punkt 1 (linje 143-145): Falt i cup 
«NTNU skal sette igang et prøveprosjekt med opptak av tradisjonell undervisning i 
noen emner. Denne prøveordningen skal vurderes med tanke på deltakelse fra 
campus i andre byer, studetenes læring og motivasjon hos studenter og forelesere.» 
 
Endringsforslag fra Cecilie, Endring av punkt 1 (linje 143-145): Vant cup, Falt til slutt 
Det skal foretas en grundig og strukturert evaluering av ordninger med opptak av 
forelesninger og annen fysisk undervisning.   
 
Hvis noen av forslagene ovenfor vedtas, faller disse forslagene: 

 
Endringsforslag Jonas, Linje 143: Vedtatt 
fra "Det skal gjøres opptak av alle tradisjonelle forelesninger" 
Til "Det skal med mindre god grunn gjøres opptak av alle forelesninger" 
 
Endringsforslag Sigurd, linje 144-145: Vedtatt 
Det skal gjøres opptak av alle tradisjonelle forelesninger, som 
tilgjengeliggjøres for studentene i faget frem til siste mulige 
vurderingsgrunnlag er innlevert, om ikke lengre. 

 
Endringsforslag fra Ragnhild: Vedtatt  
Endre punkt 2 (linje 146-148):  
«Alle nybygde undervisningslokaler skal ha mulighet for opptak. NTNU bør også 
sette en langsiktig plan for å innstalere opptaksvektøy i alle lokaler på NTNU som 
primert brukes til undervisning.» 
 
Endringsforslag fra Ragnhild: Falt 
Endring punkt 4 (linje 153-155): 
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fra: "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." 
til: "Digitale verktøy til opptak og forelesninger skal tilrettelegge for enkelt å 
tilpassesuniversell utforming." 
 
Hvis forslaget vedtas faller: 
 

Strykningsforslag Bilal, Linje 153: Falt 
Stryke "og forelesninger" 
slik at det står  
" • 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. " 

 
Endringsforslag Svein Erik, linje 151-152: Vedtatt 
Endre fra: NTNU skal stille krav til underviseres kompetanse knyttet til bruk av 
digitale hjelpemidler og opptak av forelesninger. 
 
Til: NTNU skal gjennomgående sørge for at kompetanse knyttet til bruk av digitale 
hjelpemidler sikres hos alle institutt og fagenheter, slik at undervisere enkelt kan dele 
erfaringer og arbeide godt digitalt innen sine tilknyttede studieprogram. 
 

Hvis forslaget vedtas faller: 

Tillegg Amalie, linje 151-152: Falt 
"NTNU skal stille krav til underviseres kompetanse knyttet til bruk av digitale 
hjelpemidler, opptak av forelesninger og rettigheter rundt personvern og 
opphavsrett." 

 
Tillegg fra Eirin, linje 158: Vedtatt 
NTNU skal gjøre det mulig å følge og fullføre flere fag digitalt, til fordel for 
utvekslingsstudenter og undervisning på tvers av campus og byer. 
 
Tillegg nye punkter: 
 
Endringsforslag fra Ragnhild 
Nytt punkt: Falt 
«NTNU bør oppfordre undervisere til å ta opptak av tradisjonell undervisning, og 
undervisere burde få digital støtte til gjennomføring av dette.» 
 
Endringsforslag fra Ragnhild (Trukket) 
Nytt punkt:  
NTNU bør oppfordre undervisere til å inkludere studentene i utvikling og utforming av 
digitalt undervisningsmateriell.  
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Tilleggsforslag Sigurd 
Nytt punkt: Vedtatt 
Opptak av undervisning skal ikke hindre utviklingen av studentaktiv læring, men gå 
parallelt med dette. 
 
Tillegg Cecilie, nytt punkt: Vedtatt 
Den enkelte underviser skal, i samråd med referansegruppen i emnet, grundig 
vurdere hvilke løsninger som er best egnet for å gjøre undervisningen universelt 
utformet, blant annet ved hjelp av digitale og nettbaserte ressurser. 
 
Tillegg Cecilie, nytt punkt: Vedtatt 
Bruk av digitale og nettbaserte verktøy og ressurser skal evalueres i både 
emnerapport og referansegrupperapport. 
 
Tillegg Fredrik Framhus, nytt punkt: Falt 
"NTNU skal fremme forventninger om og legge til rette for at kollegiale fellesskap 
møtes og vurderer muligheten for å gjøre opptak av sin undervisning, uavhengig av 
undervisningens form." 
 
Tillegg Ragnhild Nytt punkt: Falt 
NTNU bør oppfordre undervisere til å inkludere studentene i selv å utvikle og utforme 
digitalt undervisningsmateriell.  
 
Endringsforslag fra Bilal: Vedtatt  
Endringsforslag (Tillegg) [linje 159 - etter siste kulepunkt 
NTNU skal sørge for at digitale forelesninger ikke blir den dominerende 
undervisningsformen etter pandemien, og heller blir integrert som et supplement til 
fysisk undervisning 
 
Forslag fra Jonas: Vedtatt 
Redaksjonell fullmakt til saksbehandler 
 
Helheten med de endringer som er kommet under møtet vedtas. 
 
Endringsforslag Jonas, Linje 57-59: Realitetsbehandles ikke 
Fra: Der det er opptak hvor kun foreleser deltar aktivt med lyd og/eller bilde, kan det 
beholdes så lenge det har en gyldighet faglig sett. 
Til: Der det er opptak hvor kun foreleser deltar aktivt med lyd og/eller bilde, kan det 
beholdes inntil foreleser ønsker det fjernet. 
 
Saksbehandler får redaksjonell fullmakt. 
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Vedtak:  

Studenttinget NTNU mener at:  

• Det skal, med mindre god grunn, gjøres opptak av alle tradisjonelle 
forelesninger, som tilgjengeliggjøres for studentene i faget frem til siste mulige 
vurderingsgrunnlag er innlevert, om ikke lengre. 

• Alle nybygde undervisningslokaler skal ha mulighet for opptak. NTNU bør 
også sette en langsiktig plan for å installere opptaksvektøy i alle lokaler på 
NTNU som primært brukes til undervisning. 

• NTNU skal ta ansvar for raskere digital kompetanseheving hos undervisere og 
ansatte som jobber med studentenes faglige utbytte. 

• NTNU skal gjennomgående sørge for at kompetanse knyttet til bruk av digitale 
hjelpemidler sikres hos alle institutt og fagenheter, slik at undervisere enkelt 
kan dele erfaringer og arbeide godt digitalt innen sine tilknyttede 
studieprogram. 

• 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 og fullføre flere fag digitalt, til fordel for 
utvekslingsstudenter og undervisning på tvers av campus og byer.  

• Opptak av undervisning skal ikke hindre utviklingen av studentaktiv læring, 
men gå parallelt med dette. 

• Den enkelte underviser skal, i samråd med referansegruppen i emnet, grundig 
vurdere hvilke løsninger som er best egnet for å gjøre undervisningen 
universelt utformet, blant annet ved hjelp av digitale og nettbaserte ressurser. 

• Bruk av digitale og nettbaserte verktøy og ressurser skal evalueres i både 
emnerapport og referansegrupperapport. 

• NTNU skal sørge for at digitale forelesninger ikke blir den dominerende 
undervisningsformen etter pandemien, og heller blir integrert som et 
supplement til fysisk undervisning. 

 
Protokolltilførsel: 
Jeg er uenig i vedtakspunkt om opptak av alle tradisjonelle forelesninger. Jeg mener 
dette ikke er noe som passer til, eller bør kreves av alle fagmiljøer. Forskning på 
effekten av et slikt tiltak for både studenter og undervisere bør gjennomføres før slike 
føringer skal legges for hele NTNU.  
 
Signert av: Ragnhild Sødal Gjennestad, Torjus Levisen Johansen 
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STi-sak 32/21 – NTNU som barnerettighetsuniversitet 
(Kl. 22:35) 
 
Det er 16 med stemmerett. 
 
Saken utsettes til et senere møte. 
 
Det stemmes også over hvorvidt det skal arrangeres et ekstraordinært STi-møte for å 
behandle sakene som ikke kunne behandles på møte 08-21. Dette forslaget faller. 
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STi-sak 33/21 – Diskusjon om forslag til nytt reglement 
(Kl. 22:35) 
 
Det er 16 med stemmerett. 
 
 
Studenttinget stemmer for å stryke saken.  
 
 
Alle sakene frem til STi-sak 31/21 tas opp igjen for ekstra godkjenning etter at KK er 
til stede. Studenttinget godkjenner utfallet av disse sakene. 
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Referatsaker 
(Kl. 18:00) 
Ref-sak 68/21 
Nettsiden må oppdateres med de referatene fra AU-møtene siden 25.08.2021.  
 
Ref-sak 69/21 Referat fra AU-medlemmene 
Andreas påpeker at den utsendte gjort siden sist er feil utgave og vil ettersende den 
korrekte utgaven etter møtet. 
 
Ref-sak 70/21 Referat fra Styret 
Jørgen orienterer fra valgstyret om studentvalget.  
 
Ref-sak 71/21 Referat fra Studentråd/allmøter 
NV: Ferdig med å fordele velferdsmidler. Jobbet med en sak om en bachelorgrad 
som bare har godkjent/ikke-godkjent som vurdering. 
 
Ref-sak 72/21 Referat fra Velferdstinget 
Jobber med Møllenberg og har vært i dialogmøte med kommunen og 
studentorganisasjoner angående dette. Skal også ha et gatemøte for å skape dialog 
mellom de ulike partene.   
 
Ref-sak 73/21 Referat fra råd, verv og utvalg 
UU- Det har vært diskutert angående egne studenter til Ph.D. utdanningen ved 
NTNU. Utdanningsfaglig kompetanse har vært diskutert, arbeidsgruppen som har 
jobbet med dette har valgt å utsette leveransen av en rapport på temaet. Det har 
også vært diskutert rundt opptaksrammen og KASPER-systemet for kvalitetsarbeid, 
som forøvrig preges av lav innleveringsgrad. Det har også vært snakket om to-sensor 
saken, hvor noen av fakultetene har satt ned et formelt arbeid for å diskutere dette.   
 
Utvalg for språkpolitikk ved NTNU - Dette er satt ned og det ønsker innspill fra 
studenter. Man kan kontakte studentrepresentanten som er Cecilie Raustein. 
 
Utvalg for likestilling og mangfold – Det skal være møte den 25. oktober og studenter 
bes melde inn eventuelle innspill. 
 
Ref-sak 74/21 Referater fra SP-DMMH 
Har avholdt sin første tillitsvalgtkonferanse. 
 
Ref-sak 75/21 Referat fra NSO 
Det har vært sentralstyremøte hvor det har blitt vedtatt to resolusjoner til støtte for 
studenter i Hviterussland og Afghanistan. 
 
Ref-sak 76/21 Referat fra oppnevninger gjort i AU 
Oppnevnt representant til arbeidsgruppe for språkpolitiske retningslinjer. 
Oppnevnt representant til FTS. 
Oppnevnt representant til intern vurderingskomite for senter for fremragende 
undervisning. 
Oppnevnt representant til intern vurderingskomite for utdanningskvalitetsprisen 2022. 
 
Ref-sak 77/21 Referat fra DION 
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Eventuelt 
Det kommer et spørsmål fra Bilal om statusen på merch for STi. Dette jobbes fortsatt 
med. 
 
Ingen videre eventueltsaker tas opp. 
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Møtekritikk 
 
Det har vært noe rotete ordstyring og litt kluss med KK og sette-KK, men bra at man 
har en god innstilling og forsøker å løse problemer som oppstår underveis.  
 
Det har noen ganger vært vanskelig å holde oversikt over talelista. Når møtet blir 
langt er det også vanskelig å holde fokus. Også bra at flere medlemmer som tegner 
seg i diskusjonen.  
 
Møtekritikk tas til etteretning.  
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Møtet heves 
(KL. 23:15) 
 
Andreas Knudsen Sund /s/    Håkon Gravem Isaksen /s/ 
Leder        Referent 
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