
Referat fra møte med klassetillitsvalgte og ledere/medlemmer av 

studentorganisasjoner ved DMMH, 5. oktober 2021 

 

Informasjon om kommende arbeid med DMMHs studiereglement 

Kristin Johansen (eksamensansvarlig) informerte kort om at studiereglementet skal justeres. 

Studentene oppfordres til å bidra. Gjør dere gjerne kjent med reglementet på forhånd og send 

spørsmål, kommentarer allerede nå om det er noe dere ønsker fokus på. Fint om innspill sendes til 

leder for studentparlamentet og så videresender hun til eksamenskontoret. Forslag til endringer i 

studiereglementet vil bli sendt på høring og høringssvar ønskes også da via leder for 

studentparlamentet. 

 

DMMHs velferdskontor og skrivestøtte på biblioteket 
Som et virkemiddel for å sikre studieprogresjonen har DMMH og andre i UH-sektoren fått støtte fra 

Kunnskapsdepartementet for blant annet å lønne studentassistenter (gjelder ut året). De har ulike 

oppgaver og blant annet er de å treffe på velferdskontoret (rom 225 i hovedbygget), hver mandag og 

torsdag fra kl 15-18. De kan spørres om ting som er relatert til studiene, men de sier heller ikke nei til 

en prat om stort og smått. 

Studentassistentene kan også nås via studentassistenter@dmmh.no 

Tirsdager mellom kl 10-14 er studentprest eller studenthumanetiker å finne på velferdskontoret. 

Studentprestene er Martin Braut Tjelle og Lena Rebekka Risnes og studenthumanist er Emma 

Skjølberg. Se mer info her: https://dmmh.no/hva-skjer/ny-tilbud-pa-campus-studentprest-og-

studenthumanist 

Du kan avtale et møte, eller bare stikke innom.  

Avtaler kan bookes på: studprest@adm.ntnu.no eller emma@human.no  

Onsdag mellom kl 11-15 er helsesykepleier, Kari Jensen, der. Dersom du skal prate med 

helsesykepleier anbefales det å avtale tid på forhånd vi denne nettsiden: https://dmmh.no/for-vare-

studenter/sit/helsesykepleier 

På fredager er kontoret ubemannet. 

Dersom du er student på campus Kristiansund kan du henvende deg via e-post og avtale f.eks. et 

zoommøte. 

Vedr. studentassistenter så vil DMMH evaluere hvor mye de brukes og bidrar til utdanningen og/eller 

læringsmiljøet og deretter se på muligheten for en eventuell videreføring av studentassistenter som 

en mer permanent ordning. 

Et annet midlertidig tiltak for studentene under koronapandemien er at støtten som biblioteket gir er 

blitt utvidet i høst. Markus Husby Waltin (mhw@dmmh.no) er tilsatt for å utvikle skrivestøttetilbudet 

og er behjelpelig med spørsmål angående EndNote, akademisk skriving, oppgaveskriving eller barne- 

og ungdomslitteratur.  

Spørsmål etter gjenåpningen? 
Ingen spørsmål. 
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Eventuelt: 

Info om fortsatt koronatiltak før praksis 

Inger, leder på praksiskontoret, minnet om at dere som skal ut i praksis skal ta en hurtigtest først. 

Student-tillitsvalgte bes om å hente tester for sin klasse. Barnehager som er eid av Trondheim 

kommune krever fortsatt at studenter skal gjennomføre nettbasert kurs. Informasjon om dette 

legges ut fortløpende på Itslearnig.  

 

Oppfølging, rutiner for bruk av Itslearning (ITL) 

Sist gang kom det inn synspunkter om varierende bruk av ITL og informasjon som synes og komme på 

feil sted (feil klasse). Leder for studentparlamentet, Sandra, er på saken for å få så konkrete innspill 

som mulig om hva som ikke fungerer så godt og forbedringsforslag. Basert på dette vil vi forsøke å få 

til en felles god rutine som er kjent både for ansatte og studenter. 


