
REFERAT mandag 19.09.2011 :

Oppmøtte:
Stine
Andreas
Marius
Tonje
Bjørnar
Katja

Siden sist

• Hva har vi gjort?

Tonje: Har planlagt litt rundt prosjektet om forelesere og PedUp-kurs.

Andreas: Har vært i forelesning og telt hoder. Har tenkt litt på andre ting jeg kan
gjøre ved siden av prosjektet.

Stine: Har lest meg opp litt på blokkundervisning. Mest av alt på nettsider til
universiteter, blant annet i USA. Det har vært enkelte prøveprosjekter her i Norge også,
men ikke i utstrakt grad. Prøver å samle opp erfaringer rundt bruken av
blokkundervisning.

Marius: Har vært på møte med Reidar om IT-policy ift. tilrettelegging. Vurderer å
fase ut etter hvert.

Bjørnar: Har vært i kontakt med STi om hva som rører seg. Vurderer et prosjekt om
vurderingsformer. Vært i kontakt med Ida ang. innloggingsinformasjon til Twitter.

Katja: Sendt mail til Alex Strømme. Han har kontaktet Marte B. og vil ta kontakt
med oss om dato for møte med Uniped. Har lett etter en bra skin til bloggen vår. Dette
var tungvindt i Wordpress, men jeg jobber videre med dette.

• Hva har skjedd på bloggen?

Tonje: Endret på siden om meg selv.

Bjørnar: Skrevet innlegget "strykemner - hva skjedde?". Oppdatert på min egen side.

Katja: Jobbet med utseende. Fikset Stig André.

Saksliste:

Vurderingsformer
Momenter fra diskusjonen:

• Masse klager til IME. Hvorfor legges ikke vurderingene/begrunnelsen frem for
studenter som stryker?

• Målsetninger for faget. Hva skal læres og hvordan skal det sensureres?
• Normalfordelingen nasjonalt - hvordan håndteres dette lokalt?
• Klage med begrunnelse. Hvorfor praktiseres ikke dette?



Organisasjonskart

Mulig samarbeid med UBiT?

Strategi - fokusområder 2011/2012

Til neste gang

• Hva skal vi gjøre?
Bjørnar: Bearbeide brainstormingsnotater til strateginotat.

Marius: Skal se litt på klage/sensur og vurdere å gå videre med dette.

Stine: Finne litteratur/forskning om blokkundervisning. Tar kontakt med aktuelle
fagmiljø og institusjoner.

Andreas: Ta kontakt med relevante fagpersoner i forbindelse med behandling av
statistikken knyttet til prosjektet om frafall i forelesning.

Tonje: Jobber videre med prosjektet, begynner med SVT-fakultetet og tar kontakt med
personalansvarlig der.

Katja: Skal sende mail til Kari Fürst og Grete Aune om korttilgang og kontrakt. Rydder
muligens skapet vårt på torsdag.

• Hva skal inn på bloggen?

Katja: Jobber videre med oppsett/utseende.

Bjørnar: Blogger om fokusområder (muligens).

• Sekretær
Andreas.

http://www.ntnu.no/organisasjonskart

