
SAKSLISTE torsdag 24.03.11:
 
 
Oppmøtte:
Randi
Ingrid
Marte
Tonje
Bjørnar
Marius
 
Siden sist

● Hva har vi gjort?
● Tonje: sendt ut stillingsannonse til psykologistudentene. Jobber med blogginnlegg om 

VIKO-tjenesten. Hvordan kan VIKO brukes mtp biblioteket. Tatt med plakater.
● Katja: Har sendt mail til Alex Strømme. Seksjonsmøte tirsdag 10 mai fra 9-11. Evt skal 

vi prøve ha møte i August. Laget g-doc med søkere. Fått svar på spørreundersøkelse 
fra noen ansatte med KVASS. Fått fullmakt AltUnd-konto, trer i kraft 1 juni. Har lagt ut 
stillingsannonsen på innsida på nytt.

● Ingrid: Snakket med Ingvill, Studentansvarlig i Tekna, skal sende ut stillingsannonse til 
tekna-lista, ønsker å opprette en ny kontaktperson. Brukes mest til pengestøtte. Sitter i 
kjelleren på gamle kjemi. Laget stillingsannonse-plakat. Ordnet med at Katja skal være 
ny økonomiansvarlig

● Randi: Vært på ulike møter. Skal på møte med bl.a Uniped. AB er et eksempel på noen 
som er flinke på dette.

● Marius: Har vært i kontakt med Universel og skal få ordnet et møte snart.
● Bjørnar: Har laget en rapport til strykemner. Kan derfor gå til media nå. IME har svart på 

oppfølgingsmailen. IME har sendt videre dette til institutt for matematikk. De stiller spm 
om høy strykprosent er tegn på høy fagligstandard.

● Marte: Har sendt stillingsannonse på mail til div folk. Har også lagdt den ut på sin 
facebook-profil.

 
 

● Hva har skjedd på bloggen?
● Marte klarer ikke legge opp møtereferat på bloggen. Har nå fått lært å legge opp 

blogginnlegg.
 
 
 
Saksliste:

● Strykemner: Hva kan gjøres for å øke kvaltiteten. I 2007 ble et godt tiltak for 
matte aviklet, «lørdagsmatte». Tok bla opp ting som ikke var gjennomgått 
i videregåendepensum. Der kuttet mye i undervisningstilbudet i matte2: 
midsemesterprøve er kuttet, øvingsoppgaver blir ikke lenger rettet, bare godkjent. Det er 



en tred at det nå satses mer på forskning og mindre undervisning. Dette er noe av det 
pedagogisk-forum var inne på.

● Tiltak: Kan IME ta kontakt med pedagogisk forum?
● Søkere

○ Oppheng av plakater. Har 50 plakater. DMF: 2: Marte, Dragvoll: 10: Tonje, 
Gløshaugen: resten: Ingrid og Randi: Geologen, Sentralbygget, Elktro og kjel, evt 
Berg , Marius og Bjørnar: Realfag, Lerkendal.

● Kick-off skriveforedrag - Vil vi gjennomføre? Avtale dato? HumStart: kjører sitt eget 
opplagg. Dette skal være for masterstudenter og trenger derfor ikke ta hensyn til dette. 
September er en god mnd, da rekker man reklamere for dette. Hvis det funger kan man 
ta en runde i januar. Prøver å ha det i uke 37. Dragvoll og realister er aktuelle da disse 
skriver på høsten.

● Randi vil ta opp forslag til nye evalueringsrutiner ved AB-fakultetet til diskusjon.
● Forslag om at studentene merker med grønt-gult-rødt, slik at fakultetet vet hva som bør 

fokuseres på. Men dette kan evt bli tolket som mobbing. Forslag om å lage 2 skjemaer: 
et til foreleser og et til fakultet. Ønsker å gjøre dette mer ryddig. 

 
 
 
Til neste gang

● Hva skal vi gjøre?
 
Katja: begynne å sende ut jobbintervjuforespørsel til søkerne. Se litt på svarene på 
undersøkelsen. Skal sende mail om møte med Uniped i august/september.
 
Marte: Avslutte blogginnlegget om innsida 2.0.
 
Bjørnar: Distribuere rapporten, bl.a. til media. Booke møterom til neste gang.
 
Marius: Henge opp plakater. Fortsette korrespondanse med Universell og ForVei. Finne et 
passende tidspunkt for presentasjon. 
 
Tonje: Skal fortsette med skisse til Master-kick-off. Skal jobbe videre med blogginnlegg om 
VIKO.
 
Ingrid: Overføre penger til Tonje. Henge opp plakater
 
Randi: Henge opp plakater. På møte med KVASS på tirsdag.
 
 

● Hva skal inn på bloggen?
Innsida 2.0.
 
 



● Sekretær: Katja
 
 
HUSK: Møtet er i 1 etg på studentingskontoret.
7. april er Tonje borte.
 


