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Dato: 25.03.21 Start: 17:00  
Sted: Teams Slutt: 20:01  

 
 
Til:    Arbeidsutvalget 
    Representanter med vara 
    Kontrollkomité 
    Valgkomité 
    Velferdsutvalget 
 
Kopi til:   Viserektor 
    Drift i Ålesund 
    Studentorganisasjonene i Ålesund 
    Studenttinget ved NTNU 
 
Referent: Lena K. Brandal 
Ordstyrer: Kolbjørn Pedersen 
Bisitter: Marcus Ilstad 
Tellekorps: Stine Romundstad 
 
Til stede: 
  
Torjus Levisen Johansen - IHB 
Kevin Richard Almeida 
Tom Andre Helvig 
Magnus Stava 
Sander Finsnes Hansen 
Andreas Brage Olsen 
Martine Villemo Øksevåg  - IBA 
Karina Enger Willumsen - IHA 
 
Forfall:  
 
IIF 
IIR 
 
Til stede på bakbenk: 
 
 Adil Latif - ISU 
Arne Robert Pettersen – VU nestleder 
David Alejandro Aparicio - VU kandidat 
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Henriette Johansen – VU kandidat 
Anders Christian Sæter Magnusson- vara 
Eniko Toth - VU leder 
Mahdis Saharkhizan – VU kandidat 
Kasper Strømme Oshaug - uLMU 
Simen Ringdahl – STi  
Oskar Sunde - KK 
Markus Grorud Gaasholt – STi  
Sander Reitan - AU 
Saloni Sharma - AU 
 
 
Forkortelser: 
 
AU – Arbeidsutvalget 
VU – Velferdsutvalget 
KK-Kontrollkomite  
IHA – Institutt for helsefag i Ålesund 
IIF – Institutt for internasjonal forretningsdrift 
IIR – Institutt for IKT og realfag 
IBÅ-Institutt for Biologiske fag i Ålesund 
ISU- International students` union 
STi- Studenttinget ved NTNU 
IHA- Institutt for helsefag i Ålesund 
IIR- Institutt for IKT og realfag 
IHB – Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk 
 
 
Godkjenninger og orienteringer 
Ordstyrer, bisitter og referent vedtatt med akklamasjon. Referat fra forrige 
møte og dagsorden vedtatt ved akklamasjon.  
 
Eventuelt saker: 
 
-AU presentasjon -fra AU 
- D-case internasjonale studenter -fra AU 
-Debate ITV workplace- fra Oskar 
- Nye korona regler, mangel på samlinger - fra Magnus 
 
Orienteringer 
Institutter: Ved nedstenging av campus var kommunikasjon til studentene 
dårlig 



 
Referat 

 
 

______________________________________________________________________ 
Studentparlamentet - SPÅ 
 

Administration: Fadder og ITV kontoret er klar for bruk 
Ledergruppe: Simen orienterer om det kommende valget. 
AU 
Stine orienterer: Det var mye jobb med beredskapsgruppe grunnet 
smittesituasjon blandt studenter. Hun presenterte bilder om hvordan interiør i 
Banken kan se ut. Spørreundersøkelse om Sundebygget blant studenter viste 
at studenter vil ha mer informasjon.  
 
SPÅ - sak 07/21 Valg av Velferdsutvalg 
 
Sander innleder saken, Eniko orienterer om Velferdsutvalget.  
 
Følgende kandidater stilte til valg: 
David Alejandro Aparicio 
Henriette Johansen  
Martine Villemo Øksenvåg Ingebrigtsen 
Kevin Richard Almeida 
Madhis Saharkhizan 
 
Kandidater presenterte seg. Det stilles spørsmål til kandidater først fra AU så 
fra andre deltakere. 
 
Pause 18.24-18.40 
 
Votering via Microsoft Forms 
Alle kandidatene blir valgt inn. 
 
Medlemmer av Velferdsutvalget: 
 
David Alejandro Aparicio  
Henriette Johansen 
Martine Villemo Øksenvåg Ingebrigtsen 
Kevin Richard Almeida 
Madhis Saharkhizan 
 
D – sak 01/21 Innspill til studenters psykiske helse – workshop 
 
Sander innleder saken om psykisk helse. Stine orienterer om jobber for 
studenter.  
 
Resultater 



 
Referat 

 
 

______________________________________________________________________ 
Studentparlamentet - SPÅ 
 

 
1. Hvilke sosiale tiltak som kan igangsettes for å øke den sosiale interaksjonen 
for studenter 
 
Gruppe Gul 

 Utendørs arrangement. Utvide antall deltakere ved å ha det utendørs. Type 
grilling ved berga 

 Øke tilbud av organiserte fjellturer 
 Lite man kan gjøre under de strengeste tiltakene 

Gruppe 1 
 Digitale arrangement, tur, grilling på aksla (mye utendørs arrangement 

generelt) 
 Danne «kohort» grupper nå, for de som ønsker. Sosialt, fysisk aktivitet. Gjøre 

det mer attraktivt med linjeforeninger 
 Forberede plan A,B,C,…Å får fadderuka som at det ikke blir like amputert 

som i fjor 
Gruppe 3 

 Outdoor activities like grilling, skiing, aquarium, museums 
 Digital events like “stipendpils”, quiz with a prize in breakoutrooms 

Gruppe 2 
 Studparl/org burde arranger ukentlige quizer ol. 
 Flere turer i skogen, kanskje ha challenges/geotag for å vinne merch 

 
2. Hvilke forebyggende tiltak man kan igangsette for studenters psykiske 
hverdag 
 
Gruppe Gul 

 Peer support (brukes i flere universiteter. Blant annet Bodø. Er x antall 
studenter som går rundt med en telefon og er tilgjengelig for samtale for 
andre studenter døgnet rundt. Peer support studenter får litt opplæring i 
hvordan være tilstede for andre. 

 Øke Student psykolog tilbudet 
Gruppe 1 

 Hjelpe studenter med å strukturere hverdagen. Viktig trinn i miljøterapi 
faste aktiviteter, faste avtaler  

 Velfungerende og god fadderuke. Dette legger grunnlaget for gode og 
velfungerende sosiale grupper til resten av studiet 

 Bedre informasjon om hvor en kan søke hjelp. Panflets og plakater på 
studentboligene 

Gruppe 3 
 Sommerjobbs in NTNU 
 Inform better about the measures with exist already (Student priest, 

counsellor appointments, courses and webinars) 
Gruppe 2 
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 Informer om hvilke tilbud som er tilgjengelige, og f.e. kjøre en kampanje hvor 
man oppfordrer til å ringe/zoome folk og lage egne arrangementer 

 Legge opp til åpne gruppesamtaler i blackboard/teams 
 More webinars about mental health 
 

3. Hvilke tiltak man kan bruke når problemer først har oppstått. 
 
Group 1 

 Rusforebyggende arbeid. Antagelig vesentlig større problem i corona 
 
Gruppe 2 

 Fritak fra arbeidskrav/tilbud om kollokviegruppe hvis man opplever problemer 
med studiet 

 Intensive hundekosing til de føler seg bedre (Alvin) 
 

4. Hvordan NTNU og SIT kan nå ut til studentene med de nevnte tiltakene. 
Group 1 

 Legge simplistiske «brosjyrer» i studentenes postkasser. 
 
Gruppe 3 

 Social media, Innsida, mail, call students to check up on them, send an SMS 
 
5. Hvilke jobber kan opprettes for studenter ved NTNU Ålesund? 
 
Gruppe gul 

 Peer support kan være betalt jobb 
 Learning assistants 
 Samtalepartnere, koronatiltak  
 Host for digital events 

 
Group 1 

 Jobbe på drift 
 Studenter kan jobbe i kantinen 
 Konsulent for student organisasjonene 
 Lab assistent 

Gruppe 3 
 Sommerjobbs 
 Part time jobbs 
 Plenty options cafeteria, Teft-lab, the Oracle jobs within the students field of 

study, student assistant positions who check up on other students 
 Administration positions 

 
Gruppe 2 

 Learning assistants 
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 Samtalepartnere, koronatiltak 
 Host for digital events 

 
Annet: Jobb kaffeansvarlig (KA) 
 
Eventuelt: 
 
E- sak- Valg av AU 
Stine presenterer saken. Det blir valg i AU i april. AU består av 6 medlemmer som 
skal velges. 
 
Møtekritikk 
Møtekritikk tatt til orientering. 
 
Møte hevet 
Kl 20.01 
 
 
Stine Romundstad                                         Lena K. Brandal 
Leder                                                              Referent 


