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Dato:   Start:  

Sted:  Slutt:  

 

 

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: Einar Totland 

Bisitter: Markus Gaasholt 

 

Til stede: 

Maren S. Romundstad 

Fride Drønnen 

Kari-Anne Digranes 

Snorre Myrvold Stener 

Magnus Stava 

Joakim Sander Løken 

Trygve Johann Høst Johannesen (vara) 

Synnøve Dvergsdal (vara) 

Marianne Talberg Andersen (vara) 

Marit Louise Ulvang (ITV-IBA) 

Torjus Levisen Johansen (ITV-IHB) 

 

 

Forfall: 

IIR 

IIF 

Til stede på bakbenk: 

Kevin Almeida 

Henrik Braathen 

Marcus Ilstad 

Julian Montague 
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Forkortelser: 

 

AU – Arbeidsutvalget 

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 

STi- Studenttinget ved NTNU 

IHA- Institutt for helsefag i Ålesund 

IIR- Institutt for IKT og realfag 

uLMU – Underutvalget for læringsmiljø 

 

 

 

 

Godkjenninger og orienteringer 

Godkjenning av referent, ordstyrer og bisitter ved akklamasjon. 

Godkjenning av referat fra forrige møte, innkalling og dagsorden ved akklamasjon. 

 

Joakim orienterer at ifølge vedtektene, forretningsorden skulle vedtas på første møtet, 

og at SPÅ møter burde være promotert på webside også. 

 

To saker til eventuelt: 

E-sak Informasjonskampanje til studentene (Joakim) 

E-sak Stillerom (Henrik) 

 

Godkjenning av saksliste ved akklamasjon. 

 

 

Orienteringer fra AU 

Einar orienterer at det blir siste ordinære Sti møte den 25 nov. Parlamentets julebord 

blir 22. november. Ledergruppe Sti er på besøk i Ålesund 21-23 november. Han vil 

diskutere parkering problematikken på Campus Råd og høre hva de mener. I tillegg 

fortsetter han å jobbe med funds ordningen. 

 
Sak 19/21- Supplering av representanter til kontrollkomitéen 

 

Markus presenterer saken. 
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Marcus Ilstad stiller til valg som representant til kontrollkomitéen og ble valgt inn ved 

akklamasjon. 

 

Sak 20/21- Valg av representanter til underutvalget til læringsmiljøutvalget 

 

Markus presenterer saken  

Julian Gunn Montague, Maren S. Romundstad og Joakim Sander Løken stilte som 

kandidater. 

 

Stemming via OpaVote. Marcus (ny KK) sjekker resultatet. 

Alle var valgt inn, Maren og Joakim som faste representanter og Julian som vara. 

 

Vedtak: 

Faste representanter i uLMU: Maren S. Romundstad og Joakim Sander Løken 

Vara i uLMU: Julian Gunn Montague 

 

Sak 21/21- Krav til høyere kvalitet på Læring 

 

Henrik presenterer saken. 

Det åpnes for spørsmål så for diskusjon og deretter å sende inn endringsforslag. 

 

Saken er godt diskutert. Flere opplever problematikken med dårlig undervisning. 

Forelesere har lite tid å jobbe med basiskompetanse. Samtidig NTNU som 

arbeidsgiver burde tilrettelegge til at arbeiderne har tilegnet seg kompetanse. Det er 

også diskutert hvor ofte kan man kreve for at forelesere tar kurs, hver 3 år kan være 

for ofte. 

Strekk er satt 19:03  

 

Votering: 

 

1. Endringsforslag SPÅ-SAK 21/21 kulepunkt, linje 21:  

Fra: 

Administrasjonen ved NTNU skal sørge for at kurs i pedagogikk blir gjort tilgjengelig 

for forelesere og at disse implementeres snarest. 

Til: 

NTNU Ålesund skal sørge for at eksisterende kurs i pedagogikk blir lagt til rette for 

forelesere ved Campus Ålesund, som for eksempel Uniped. 

7 for; 4 mot | vedtatt 
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(Derfor faller forslag 2 og 3) 

2. Endringsforslag SPÅ-SAK 21/21 kulepunkt, linje 21:  

Administrasjonen ved NTNU i Ålesund skal sørge for at kurs i pedagogikk blir gjort 

tilgjengelig for forelesere og at disse implementeres snarest. 

falt 

3. Endringsforslag SPÅ-SAK 21/21 kulepunkt, linje 21: 

Administrasjonen ved NTNU skal sørge for at kurs i pedagogikk blir gjort tilgjengelig 

for forelesere og at disse implementeres og oppfordres til snarest. 

falt 

4. Endringsforslag SPÅ-SAK 21/21 kulepunkt, linje 23:  

Fra: 

Administrasjonen ved NTNU skal sørge for at kurs i teknologisk kompetanse blir 

gjort tilgjengelig for forelesere og at disse implementeres snarest. 

Til: 

NTNU Ålesund skal øke opplæringen for forelesere av de aktuelle digitale verktøyene 

som benyttes under forelesning. 

6 for; mot 5 | vedtatt 

(Derfor faller forslag 5 og 6) 

5. Endringsforslag SPÅ-SAK 21/21 kulepunkt, linje 23:  

Administrasjonen ved NTNU i Ålesund skal sørge for at kurs i teknologisk 

kompetanse blir gjort tilgjengelig for forelesere og at disse implementeres snarest. 

falt 

6. Endringsforslag SPÅ-SAK 21/21 kulepunkt, linje 23:  

Administrasjonen ved NTNU skal sørge for at kurs i teknologisk kompetanse blir 

gjort tilgjengelig for forelesere og at disse implementeres og oppfordres til snarest. 

falt 
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7. Strykningsforslag SPÅ-SAK 21/21 kulepunkt, linje 25. 

Krav til å bestå et kurs i pedagogikk minst hvert 3. år for å kunne være foreleser ved 

NTNU. 

3 for; 6 mot; 2 avholdende | falt 

(Dersom 7 blir vedtatt faller 8) 

8. Endringsforslag SPÅ-SAK 21/21 kulepunkt, linje 25:  

Krav til å bestå et kurs i pedagogikk minst hvert 3. år for å kunne være foreleser ved 

NTNU i Ålesund. 

8 for; 2 mot; 1 avholdende | vedtatt 

9. Strykningsforslag SPÅ-SAK 21/21 kulepunkt, linje 27. 

Krav til å bestå et kurs i teknologisk kompetanse hvert 3. år for å kunne være foreleser 

ved NTNU. 

5 for; 6 mot | falt 

(Dersom 9 blir vedtatt faller 10) 

10. Endringsforslag SPÅ-SAK 21/21 kulepunkt, linje 27: 

  

Krav til å bestå et kurs i teknologisk kompetanse hvert 3. år for å kunne være forelese 

ved NTNU i Ålesund. 

8 for; 3 mot | vedtatt 

11. Tilleggsforslag SPÅ-SAK 21/21:  

 

Nytt kulepunkt: 

Pedagogisk kompetanse skal vektes i lik grad som faglig kompetanse ved ansettelse 

av forelesere.  

3 for; 4 mot; 4 avholdende | falt 

12. Tilleggsforslag SPÅ-SAK 21/21:  
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Nytt kulepunkt:  

NTNU i Ålesund skal kartlegge hvilke forelesere som innehar forskriftens krav til 

utdanningsfaglig basiskompetanse 

10 for; 0 mot; 1 avholdende | vedtatt 

13. Tilleggsforslag SPÅ-SAK 21/21:  

Nytt kulepunkt: 

NTNU i Ålesund skal sørge for at samtlige forelesere, og andre med 

undervisningsstillinger ved NTNU i Ålesund, skal tilfredsstille forskriftens krav til 

utdanningsfaglig basiskompetanse. 

8 for; 2 mot; 1 avholdende | vedtatt 

Votering for å legge til de nye punktene til saken 

linje 21 

• NTNU Ålesund skal sørge for at eksisterende kurs i pedagogikk blir lagt til 

rette for forelesere ved Campus Ålesund, som for eksempel Uniped. 

10 for; 1 mot | vedtatt 

linje 23 

• NTNU Ålesund skal øke opplæringen for forelesere av de aktuelle digitale 

verktøyene som benyttes under forelesning. 

enstemmig vedtatt 

linje 25 

• Krav til å bestå et kurs i pedagogikk minst hvert 3. år for å kunne være 

foreleser ved NTNU i Ålesund. 

6 for; 5 mot | vedtatt 

linje 27 

• Krav til å bestå et kurs i teknologisk kompetanse hvert 3. år for å kunne være 

forelese ved NTNU i Ålesund. 
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6 for; 5 mot | vedtatt 

nye kulepunkt 

• NTNU i Ålesund skal kartlegge hvilke forelesere som innehar forskriftens 

krav til utdanningsfaglig basiskompetanse. 

10 for; 0 mot; 1 avholdende | vedtatt 

• NTNU i Ålesund skal sørge for at samtlige forelesere, og andre med 

undervisningsstillinger ved NTNU i Ålesund, skal tilfredsstille forskriftens 

krav til utdanningsfaglig basiskompetanse. 

9 for; 1 mot; 1 avholdende | vedtatt 

Arbeidsutvalget har redaksjonell fullmakt -enstemmig vedtatt 

Saken i sin helhet - enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Studentparlamentet ved NTNU i Ålesund mener at: 

• NTNU Ålesund skal sørge for at eksisterende kurs i pedagogikk blir lagt til 

rette for forelesere ved Campus Ålesund, som for eksempel Uniped. 

• NTNU Ålesund skal øke opplæringen for forelesere av de aktuelle digitale 

verktøyene som benyttes under forelesning. 

• Krav til å bestå et kurs i pedagogikk minst hvert 3. år for å kunne være 

foreleser ved NTNU i Ålesund. 

 

• Krav til å bestå et kurs i teknologisk kompetanse hvert 3. år for å kunne være 

forelese ved NTNU i Ålesund. 

 

• NTNU i Ålesund skal kartlegge hvilke forelesere som innehar forskriftens 

krav til utdanningsfaglig basiskompetanse. 

 

• NTNU i Ålesund skal sørge for at samtlige forelesere, og andre med 

undervisningsstillinger ved NTNU i Ålesund, skal tilfredsstille forskriftens 

krav til utdanningsfaglig basiskompetanse. 

Au har redaksjonell fullmakt. 
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Eventuelle saker  

 

Det kom i tillegg to nye eventuelle saker: 

 

E-sak AU har suppleringsfullmakt for KK, ULMU 

E-sak Vedta forretningsorden i henhold til vedtekter. 

 

Det var forslått å åpne strekk til saker for valg til KK og ULMU og vedta 

suppleringsmakt. 

 

Votering over å diskutere eventuelle saker: 

1. Informasjonskampanje- 3 for; 1 mot; 7 avholdende – vedtatt 

2. Bønnerom/stillerom- falt 

3. Suppleringsfullmakt KK ULMU- 9 for; 2 avholdende- vedtatt 

4. Vedta forretningsorden- falt  

 

E-sak: Suppleringsfullmakt KK, ULMU 

 

Sak 19/21 åpnes på nytt 

AU ber om suppleringsfullmakt for representanter til KK - enstemmig vedtatt. 

 

E-sak 20/21 åpnes på nytt 

AU ber om suppleringsfullmakt for representanter til ULMU- enstemmig vedtatt. 

 

E-sak Informasjonskampanje for studenter 

 

Joakim presenterer saken. Studenter har lite praktisk informasjon, f.e. at beddingen 

kan benyttes, labber som kan brukes, angående klagesystemet osv. Han foreslår at 

Parlament og AU jobber mot å finne informasjon om tilbudet på campusen og dele 

viktig info til studenter. 

Det er diskusjon rund hvilken informasjon som er viktig å dele og hvem som skal ha 

ansvaret for det. Au har intensjoner om å informere studentene godt, 

Studentparlamentets handbok er en av eksemplene. Videre ITV har ansvar for å 

informere studenter om kritiske ting, problem er at info stopper ved KTVer.  

 

 

Strekk er satt 20:14 
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Votering for «AU skal jobbe med informasjonskampanje mot neste semester start»- 

enstemmig vedtatt. 

 

 

Møtekritikk: 

Møtekritikk er tatt til etterretning. 


