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Dato: 14.01.21 Start: 17.00 
Sted: Teams Slutt: 19.00 

 
 
Til:    Arbeidsutvalget 
    Representanter med vara 
    Kontrollkomité 
    Valgkomité 
    Velferdsutvalget 
 
Kopi til:   Viserektor 
    Drift i Ålesund 
    Studentorganisasjonene i Ålesund 
    Studenttinget ved NTNU 
 
Referent:   Sander Reitan 
Ordstyrer:   Stine Romundstad  
Bisitter:   Oskar Sunde 
 
Til stede:    
    Andreas Brage Olsen 
    Emil Elton Nilsen 
    Kristine Storhaug Johansen 

Martine Villemo Øksenvåg Ingebrigtsen 
Kevin Richard Almeida 

    Tom André Helvig 
Trym Brabrand 

    Magnus Stava 
    Torjus Levisen Johansen 
    Sander Finsnes Hansen 
    Kasper Strømme Oshaug 
    Andreas Brage Olsen  

Anders Magnusson (kom litt ut i første sak) 
 
Forfall:    ITV-IIF (ikke varslet) 
     
 
     
Til stede på bakbenk: 
      Marcus Ilstad (AU) 
    Saloni Sharma (AU) 
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    Einar Totland (AU) 
Nicolai Ilstad (AU) 

    Mina Sofie Karlsen (Ressursgruppa for likestilling) 
Enikő Tóth (VU) 
Simen Ringdahl (NTNU-styret) 
Mathilde Sjøhelle Eiksund (NTNU-styret) 
Andreas knudsen Sund (STI) 

    Annik Magerholm Fet (Viserektor) 
        
Vedlegg:   Sakspapir og to forslag til stillingsvedlegg 
 
Forkortelser:   ITV – Instituttillitsvalgt 
    IHA – Institutt for helsefag i Ålesund 
    IIF – Institutt for internasjonal forretningsdrift 
    IIR – Institutt for IKT og realfag 
    AU – Arbeidsutvalget til Studentparlamentet 
    Sti – Studenttinget ved NTNU 
 
 
 
Godkjenninger og orienteringer 
 
Godkjenninger 
Velkommen til møtet og praktisk informasjon ved Stine. 
Godkjenning av referent, ordstyrer og bisitter ved akklamasjon. 
Godkjenning av referat fra forrige møte og innkalling ved akklamasjon. 
 
Ingen saker til eventuelt. 
Godkjenning av dagsorden. 
 
Orienteringer fra AU 

AU er inn i en fase hvor vi planlegger året og kommende studentvalg. 

 
Orientering fra viserektor Annik 
ITVer har fått tildelt nytt kontor, som blir på deling i K-bygget. Det er foreslått å dele 
kontoret slik at et institutt får en ukedag. Studentbedrifter og Fadder blir også tildelt 
kontor. 
 
Sak 01/21 - Vurderingsformer 



 
Referat 

 
 

______________________________________________________________________ 
Studentparlamentet - SPÅ 
 

Stine presenterte saken og det ble åpnet for spørsmål og deretter debatt. 
 
Det ble diskutert godt rundt saken, og forsamlingen virket enige av viktigheten rundt 
valg av evalueringsform. Ellers ble det diskutert litt rundt metoder som kan 
kombinere vurderingsformenes kredibilitet og samtidig ta vare på studentenes 
psykiske helse ved å være forutsigbare og ikke påføre de unødvendig stress. Noen 
hadde gode erfaringer med mappeinnleveringer som førte til mer kontinuerlig 
jobbing, og mindre press i eksamensperioden.  
 
Det er sendt inn to endringsforslag under møtet fra Tom André/Marcus Ilstad og Emil. 
 
Voteringsorden: 
Avstemning mellom forslagene ved feide-innlogging via google docs. 
 
Følgende innstillinger ble vedtatt: 
 
Studentparlamentet mener at; 

 vurderingsform på eksamener avgitt våren 2021 skal settes i samarbeid med 
studentene 

 å avholde flest mulig eksamener med bokstavkarakterer 
 å modernisere vurderingsformene for å passe dagens tilgang på informasjon. 

 
Saken i sin helhet: Enstemmig vedtatt 
 
Sak 02/21 – Stillingsvedlegg for ITVer 
Stine presenterte saken og det ble åpnet for spørsmål og deretter debatt. 
 
Det ble diskutert, og studentparlamentet virket stort sett enige rundt saken. Flere 
påpekte viktigheten rundt å ha utfyllende informasjon, og viktigheten av et slikt 
stillingsvedlegg. 
 
Voteringsorden: 
Innstillingen: Enstemmig vedtatt 
Stillingsvedlegg med utfyllende informasjon: Enstemmig vedtatt 
Stillingsvedlegg uten utfyllende informasjon: Falt 
Saken i sin helhet: Enstemmig vedtatt 
 
 
Møtekritikk 
Forsamlingen var jevnt over fornøyd med møtet, som hadde gått smertefritt med 
imponerende flyt til å være digitalt. Alle var flinke til å følge tegning.   


