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Introduksjon til prosjektet
NTNUVi er et samarbeidsprosjekt mellom studentdemokratiene ved alle de fire institusjonene
som skal fusjonere; Høgskolen i Gjøvik (HiG), Høgskolen i Ålesund (HiÅ), Høgskolen i SørTrøndelag (HiST) og Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Ideen bak
NTNUVi er å legge til rette for at studenter fra alle mulige arenaer får ta del i utviklingen,
utfordringene og mulighetene ved egen utdanningsinstitusjon og studenttilværelse.
Målet med studentcampen arrangert i Trondheim 3.-9. august 2015 var å samle studenter fra alle
de fire institusjonene hvor de sammen skulle skape noe relevant for utformingen av det nye
NTNU. Sammen skulle de løse fremtidens problemer gjennom å tenke nytt om utdanning og
studenttilværelsen. Studentene ble delt opp i fem prosjekter; “Vil du redde regnskogen?”, “Topp
undervisning - lærerik vurdering”, “Studentkultur- og identitet”, “Studentmedvirkning” og “Vær
internasjonal - bli attraktiv”. Videre i denne rapporten kan du lese mer om hva disse gruppene
kom frem til, og til slutt en refleksjon fra oss i styringsgruppen.

NTNUVi i tall
NTNUVi hadde 65 søkere, hvorav 28 ble plukket ut som deltakere på fusjonscampen.
Fordelingen av deltakere på institusjonene var slik:
NTNU

HiST

HiG

HiÅ

15

6

3
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Det var 10 frivillige studenter som arbeidet med fusjonscampen, i tillegg til ca. 20 eksterne
innledere. Budsjettet for fusjonscampen var på 285 000 kroner.
Denne rapporten trykkes opp i 100 eksemplarer til utdeling, både til deltakerne og til de som skal
jobbe videre med innholdet.
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Vi skal vokte regnskogen
Kaja M. Holmesland (prosjektleder) HiÅ

kaja.holmesland@gmail.com

Yngvild Audestad Lien

NTNU

yngvild.a.lien@gmail.com

Martine Ukkelberg

NTNU

martine.ukkelberg@gmail.com

Kristian S. Lyster

NTNU

kristian.lyster95@gmail.com

Jonas Bøe

NTNU

Jonas.boe@hotmail.com

Ole Vesterås

HiG

olelesv@gmail.com

Charlotte Teigen

NTNU

charlottetei@gmail.com

Fra Venstre: Ole Vesterås, Kristian S. Lyster, Charlotte Teigen,
Jonas Bøe, Yngvild A. Lien, Martine Ukkelberg og Kaja M. Holmesland.
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Prosjektgruppen arbeidet med å finne måter å skape et felles engasjement blant studentene på
tvers av nåværende institusjonsgrenser og fremtidige campus. Fokus for engasjementet var
innsamling av midler til en veldedig organisasjon kombinert med et mål om å påvirke holdninger
og forståelse for viktige samfunnsutfordringer. Gruppen kom frem til et realiserbart arrangement
for året 2015 og mange forslag til neste år. Årets satsing er en forelesning med påfølgende quiz i
alle “NTNU-byer” hvor inngangspenger og prosenter av drikkevarer går direkte til TV-aksjonen.
Til neste år har de foreslått motbakkeløp, interne bøssebærekonkurranser, auksjoner, toppturer og
jobbank. Slike arrangementer vil være bra for TV-aksjonen samtidig som det bygger opp under
NTNU-studentens kultur og identitet ved at studenter samles bak en felles sak.
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Topp undervisning – lærerik vurdering
Merete Falck (prosjektleder)

NTNU

mfalck9@gmail.com

Sigrid Rønneberg

NTNU

sigriron@gmail.com

Kristoffer Ringstad Dahl

NTNU

kristoffer_ringstad@hotmail.com

Magnus Berge

NTNU/HiST

magnusberge.mb@gmail.com

Andreas Lande

NTNU

andreas.lande@gmail.com

Irmelin Stavik Slyngstad

HiÅ

irmelin.slyngstad@gmail.com

Fra venstre: Andreas Lande, Irmelin S. Slyngstad, Merete Falck,
Kristoffer R. Dahl, Sigrid Rønneberg og Magnus Berge
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Prosjektgruppen har arbeidet med hvordan undervisningen kan foregå på nye NTNU slik at
studentene lærer mest mulig, og har i forbindelse med dette også evaluert mulige
vurderingsformer. En god NTNU-student er en student som kan samarbeide med andre og er
trent for utfordringer som møtes i arbeidslivet. Gruppen kom frem til åtte visjoner for NTNU i
2030 og noen forslag til hvordan vi skal nå det målet. De presenterer noen svært konkrete tiltak
som mer aktiv læring, pensum på nett og student-student vurdering, mens andre er mer visjonære
og legger fokus på økt tverrfaglig samarbeid og dannelse.

Alternative undervisningsformer: Ved University of Minnesota har man forsøkt å dele opp
studentene i grupper på 9 personer som kan løse oppgaver sammen. Dette er integrert i en
forelesning, hvor korte presentasjoner av foreleser (står i midten av bildet) på rundt 10 minutter
etterfølges av kort problemløsning innad i gruppene. Bilde hentet fra presentasjon av Reidar
Lyng ”NTNUVi - 5 august” (05.08.15).
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Studentmedvirkning
Tina H. B. Melfjord (prosjektleder) NTNU

tinamelfjord@gmail.com

Vibeke Nordahl

HiST

nordahlvibeke@gmail.com

Celina Victoria Svaleng

HiST

cvsvaleng@gmail.com

Jøran Berksetmyr

HiST

jbjerksetmyr@gmail.com

Marta Ranestad

NTNU

martaranestad@gmail.com

Magnus Herud

HiÅ

magnus.herud@gmail.com

Fra venstre: Jøran Bjerksetmyr, Celina Victoria Svaleng, Magnus Herud,
Marta Ranestad, Vibeke Nordahl, Tina Helén Bursvik Melfjord.
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Prosjektgruppen arbeidet med å definere og utvikle studentmedvirkning på nye NTNU. Gruppa
definerer studentmedvirkning som studenters mulighet til å påvirke egen studiehverdag. For at
dette skal bli best mulig mener gruppa at nye NTNU bør fokusere på å skryte av seg selv når de
får gjennomført endringer som studenter har ønsket seg, for å vise studentene at det nytter å si
ifra og dermed motivere til å benytte systemet i større grad. For å forenkle prosessen med å gi
tilbakemelding og stille spørsmål har gruppa utviklet ideen om en tilbakemeldingsapp basert på
smilefjesene etter sikkerhetskontrollen på flyplassen. I tillegg vektlegger gruppa god
informasjon, mindre avstand mellom foreleser og student, samt en styrking av
utdanningsvirksomhet som karrierevei.
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Studentkultur og -identitet
Maria Honerød (prosjektleder)

NTNU

orgnest@studenttinget.no

Magnus Bjerke

HiST

bjerketre@gmail.com

Benjamin Gjermstad

HiST

nestleder@studentalt.no

Tage Thore Karlsen

HiG

tagekarlsen@live.no

Åshild Klepsvik

NTNU

ashildkl@stud.ntnu.no

Haakon Gunnerius Hagen

NTNU

haakongu@stud.ntnu.no

Nelly Askjer

HiÅ

nelly1askjer@gmail.com

Tove Marian Hansen

NTNU

tovemarianhansen@hotmail.com

Fra venstre: Tage T. Karlsen, Haakon G. Hagen, Nelly Askjer,
Tove M. Hansen, Åshild Klepsvik, Maria Honerød,
Benjamin Gjermstad og Magnus Bjerke.
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Prosjektgruppen har hatt som mål å finne ut hva som må til for at det å gå på NTNU skal bety
det samme uansett hvor man går og for at alle tilknyttet det nye universitetet skal føle tilhørighet
til det nye NTNU. Det å være en NTNU-student vil si å være del av et fellesskap som bidrar til å
skape en bedre framtid. NTNU-studenten er framtidsrettet, engasjert og støtter opp om
studentfrivilligheten. For å nå dette mener gruppen at likeverdige velferds- og idrettstilbud, felles
faglige- og sosiale arrangement på tvers av studiesteder, egnede lokaler for alle linjeforeninger,
en nettportal for frivillighet, velkomstpakke til nye studenter og en sentral fadderkontakt er
viktige tiltak.

Øverst fra venstre: Tove Marian Hansen og Benjamin Gjermstad.
Nederst fra venstre: Åshild Klepsvik, Haakon G. Hagen og Tage Karlsen.
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Vær internasjonal – bli attraktiv!
Ole-Jacob Oosterhof (prosjektleder) HiG

ole-jacob.oosterhof2@hig.no

Johannes P. Lorentzen

NTNU

pippidis@gmail.com

Sara Eline Gaasø

HiST

sara@studentalt.no

Siv Weberg Haarberg

NTNU

sivwh@stud.ntnu.no

Stian Løbø Aaker

HiST

stian_aaker@hotmail.com

Malin Ekornes

HiÅ

malinekornes@gmail.com

Fra venstre: Yao Cheng, Ole-Jacob Oosterhof, Stian Aaker, Sara E. Gaasø,
Malin Ekornes, Johannes P. Lorentzen og Siv W. Haarberg.
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Prosjektgruppen arbeidet med internasjonaliseringen av nye NTNU og hvordan NTNU skal nå
målet om 40% utveksling. Gruppen mener at utveksling er noe som bør være obligatorisk, men
at det per i dag legges for dårlig til rette for utveksling til at institusjonene kan stille krav som
dette til studentene. Derfor foreslår de SpotMe, et interaktivt kart som kan fortelle studenter ved
NTNU hvor deres medstudenter er i verden, house-swapping, mentorordning og økt samarbeid
med studentorganisasjoner. Disse tiltakene mener de kan senke terskelen og gjøre det mer
attraktivt for studenter ved det nye NTNU å dra på utveksling.
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Noen refleksjoner
I løpet av campen gjorde styringsgruppa seg noen refleksjoner rundt hva NTNUVi betyr og
hvorfor det handler om mer enn bare fusjonen på NTNU. NTNUVi er i seg selv kulturbyggende
for både deltakere, prosjektledere og eksterne gjester. Effekten av en ukes intensivt arbeid viser
seg å være at man bygger en gruppe mennesker med lik identitet og en iver for å gjøre en
forskjell. Denne måten å arbeide på, med intensiv jobbing i grupper bestående av personer med
forskjellige perspektiver og kompetanse, traff veldig godt og førte til mange gode ideer og
initiativ. Gruppene har vist imponerende kreativitet og evne til å komme med konkrete og smarte
løsninger på komplekse problemer. Vi blir ofte spurt om hvor vidt vi blir hørt av de som
bestemmer, og det er vi overbevist om at vi gjør. Hva disse ideene og visjonen blir til, er
vanskelig å si, men vi er overbevist om at det blir brukt til noe. Sentrale personer, utvalg og
arbeidsgrupper ved alle fusjonsinstitusjonene har allerede bestilt rapporter og presentasjoner.
Underveis i hele prosessen og under selve campen har vi opplevd positive holdninger og godvilje
fra alle vi har snakket med, noe vi mener tyder på at mange er innstilt på samarbeid for en god
fusjon og et forsterket NTNU, og at studentenes meninger, ideer og innspill er viktige. Vi ser
også at campen kan ha positive ringvirkninger av inspirerte og motiverte deltakere og andre som
har vært involvert eller kontaktet. De innlederne og foredragsholderne som deltok inspirerte
deltakerne, men campen inspirerte også dem.

Videre arbeid
Nå som campen er over, og rapportene skrevet skal styringsgruppa jobbe videre med å spre
budskapet. Deltakerne har blitt oppfordret til å arbeide videre med ideene sine og fortsette det
gode samarbeidet.
De skal også arbeide med evaluering av arrangementet i håp om at NTNUVi skal bestå og noe
arrangeres igjen neste år. Det var et ønske fra deltakere om å videreføre campen til å bli et årlig
arrangement som rullerer på å være i de forskjellige NTNU-byene.
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Takk til våre samarbeidspartnere
Sponsorer

Foredragsholdere, innledere og talere
Steder vi har hatt arrangement
Brukbar / Blæst
Dokkhuset
Thon Hotell Prinsen
Mikrobryggeriet

Tusen takk for innsatsen!
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Deltakerne og prosjektledere

Bak fra venstre: Ole Vesterås, Magnus Berge, Tage Karlsen, Benjamin Gjermstad, Haakon G. J.
Hagen, Jøran Bjerksetmyr, Magnus Bjerke, Malin Ekornes, Stian Aaker, Marta Ranestad, Siv W.
Haarberg og Kaja Holmesland.
Midten fra venstre: Charlotte Teigen, Jonas Bøe, Martine Ukkelberg, Kristian S. Lyster, Andreas
Lande, Kristoffer R. Dahl, Celine V. Saleng, Vibeke Nordahl, Ole-Jacob Oosterhof, Åshild
Klepsvik, Johannes Lorentzen, Tove M. Hansen og Tina H. B. Melfjord.
Foran fra venstre: Kristian Sjøli, Yngvild A. Lien, Sigrid Rønneberg, Merete Falck, Magnus
Herud, Irmelin Slyngstad, Yao Cheng, Sara E. Gaasø, Nelly Askjer og Maria Honerød.
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