
REFERAT mandag 10.10.2011 : 

 

 

Oppmøtte: 

Stine 

Andreas 

Marius 

Tonje 

Bjørnar  
Katja  

 

 

Siden sist 

 

 Hva har vi gjort?  

Katja: Har lagt ut stillingsannonse på bloggen og Innsida. Har avtalt møte med 

Uniped. Opprettet et Google-dokument med oversikt over søkere til AltUnd. 

Marius: Har jobbet med eksamen, sensur og klage. Kommer som et eget punkt 

under. 

Bjørnar: Har fikset menyen på bloggen. Har vært i kontakt med Anja i studenttinget, 

angående sak om læringsassistenter/stud.ass. Lage en positiv vinkling på saken, som 

er i utvikling. Har snakket med Marianne på Studentservice om Memokurset (sak 

under). 

Stine: Har arbeidet med dokumentet for blokkundervisningog lest om 

blokkundervisning. 

Andreas: Er på utkikk etter et nytt prosjekt å jobbe med. Har lest om Kvass , hva 

som er gjort og hvilke målsetninger som er fastsatt. Synes Kvass innebærer en del 

informasjon som kan synliggjøres, og har tenkt på bruk av biblioteket blant 

studenter. Kan man bidra til en bevisstgjøring om deres ressurser?  

Tonje: Har snakket med Marte og mailet Geir Halland angående kompetanseutvikling 

og mestringsutvikling hos forelesere.  
 

 Hva har skjedd på bloggen?  

Katja: Har publisert stillingsannonsen. 

Bjørnar: Fikset på layout og ryddet. 

Andreas: Lagt inn informasjon om seg selv og bilde. 

 

 

Saksliste: 

 

 Spørreundersøkelse om behandling av klager / forespørsel om begrunnelse på 

eksamen [Marius]  

 

Sjekke tempen på holdninger til klagesaker og ressursbruk hos de ulike instituttene. 

Hvorvidt opplever instituttet dette som for høyt? Marius fortsetter arbeidet med dette 

prosjektet og finner kontaktperson til prosjekt ved UiO. Vi andre hjelper til å finne 



spørsmål til instituttene og skriver dem inn i Googledokumentet.  

 

 Memokurs 

 

Forespørsel fra Marianne Karlsen om vi ønsker å arrangere memokurs i år. Vi tar 

kontakt med Alan Krill som en eventuell gjest, og avventer svar til Karlsen. Bjørnar s 

 

 Møte med UniPed tirsdag 25.10, kl 10.00-11.00, på Låven. 

 

 Vi får en oversikt konbtobeløp/penger tilgode. 

 
 MØTET 24.OKTOBER UTGÅR. 

 

Til neste gang 
 

 Hva skal vi gjøre?  

Katja: Sletter Stig Andre fra bloggen.  

Marius: Avventer tilbakemelding fra oss angående spørsmål og sender så en mail til     

instituttene. 

Bjørnar: Skal følge opp Studenttinget angående studentassistentsaken og få noen punkter 

ned på papiret.  

Stine: Tar opp løse tråder i prosjektet. 

Andreas: Kikker videre på Kvass og konkretisere et prosjekt.  

Tonje: Avventer svar på mail før hun eventuelt går videre på instituttnivå. Finner den som 

har utformet malen for medarbeidersamtaler. 
   

 Hva skal inn på bloggen?  

Katja: Skriver litt om at vi har søkere etc.  

 
 

 Sekretær    

Stine hurra hurra 
 


