
Møtereferat mandag, 13.02.2012 : 
 

Oppmøtte: 
Maria 

Bjørnar 

Andreas 

Stine 

Tonje 

 

 

Siden sist 

 Hva har vi gjort? 

o Bjørnar:Har vært i kontakt med Solbjørg i forhold til studentassistentsaken 

med spørsmål om det finnes en fullstendig oversikt over alle stud.assistenter 

og referansegruppestudenter ved NTNU. Det eksisterer ikke et slikt register, 

men Bjørnar har snakket med Studenttinget (se sak under).  

o Stine: Har mailet med psykologisk institutt angående spørsmål om 

muligheten for å gjøre et pilotprosjekt med mappe-evalueringer, de er ikke 

innstilt på å teste ut dette. Har snakket med Under dusken om å lage en sak 

om mappe-evaluering, de diskuterer dette i redaksjonen.  

o Maria: Har gjort en del endringer på nettsida (bloggen vår), laget mer system 

og lettere oversiktlig. Har ryddet opp i grafiske ting. 

o Tonje: (Møtetid etter ett på onsdag?) Har vært på LMS-workshop for Innsida 

2.0. Har snakket med Multimediesenteret, som ønsker å møte oss. Har gjort et 

intervju med Studenttorget.   

o Andreas: Har vært syk, men har lagt ut blogginnlegg på wordpress. 

o Marius: Har slitt litt med helsa forrige uke, kommer sterkere tilbake nå. 

Mottatt ett nytt svar på spørrerunden min! 

 

 

 Hva har skjedd på bloggen? 

o Katja har skrevet om Uniped. 

o Andreas har skrevet om om NTNU og synlighet på nett. 

   

 

 

Saksliste: 
 Bjørnar har hatt en samtale med Studenttinget angående å opprett et register for 

NTNUs studentassistenter og referansestudenter. Prorektor er i gang med en 

kartlegging i et prosjekt med økt fokus på generell kompetanseheving ved NTNU. 

Utfordringen per dags dato er at studentassistentstillingen er en stillingskategori som 

omfatter mange flere stillinger enn de som kun jobber som faglig studentassistenter. 

En egen oversikt over faglige studentassistenter i fremtiden. Bjørnar ønsker å arbeide 

med fokus på kompetanseheving i forhold til studentassistentene.  

 

Studenttinget er positive til vår tankegang om at så mange som mulig burde få et 

kortere innføringskurs, fremfor at få studentassistenter får LAOS-kurset. Laos kan 

fungere som en type “etterutdanning” for dem som fortsetter å være 

studentassistenter over tid og de som har fått litt erfaring. Bjørnar går i dialog med 

Uniped angående saken. 



 Vi har fått støtte i at referansegruppeheftet som vi har arbeidet med å fornye bør 

inngå i de nye KVASS-sidene fakultetsmessig. Det kan være mulig at utdeling av 

heftet til referansestudenter kan bli et ansvar for emneansvarlig. Åsa og Sverre er 

kontaktpersoner for fornying av heftet og har begynt å gjøre endringer i heftet. 

Andreas tar kontakt med dem. 

 Multimediesenteret og videopubliseringer: vi diskuterer problematikken rundt 

rettigheter til diverse materiale som forelesere benhytter i forelesninger og 

utfordringer i forhold til forelesninger for video-opptak. Kan man benytte Itunes uten 

at det er kommersielt bruk? 

 

 

 

Til neste gang 
 

 Hva skal vi gjøre? 
  

o Bjørnar: Sender kontaktinfornmasjon til Andreas. Går i dialog med Uniped 

angående studentassistent-saken. 

o Stine: Tar kontakt med psykologisk institutt og institutt for geografi angående          

mappe-evaluering.  

o Maria: Renskrive informasjon på wordpress. Kontakte Dagfinn Refseth 

o Tonje: Mailer Multimediesenteret for møte med Frank Børø, og avtaler tidspunkt for 

møte med Marte Daae-Kvaale. Sette opp noen punkter til møte med 

Multimediesenteret.  

o Andreas: Kontakter Åsa og Sverre angående møte.  

o Marius: Begynner på en liten rapport over klagesensur, hvor resultatene fra  

spørreundersøkelse og erfaringer fra universitets- og høgskolerådet samles. 

 

 

 Hva skal inn på bloggen? 
  

Tonje er ukens blogger. 

 

 Sekretær og ukens blogger til neste gang: 
Maria! 

  

 


