
SAKSLISTE mandag 03.10.2011 :

Oppmøtte:
Stine
Andreas
Tonje
Bjørnar
Katja

Meldt forfall:

Siden sist

• Hva har vi gjort?

Andreas: Vært mye opptatt og tellingen er gjort. Leter etter flere håndfaste
arbeidsoppgaver.

Tonje: Har vært i kontakt med Tone Aune (personalansvarlig v/SVT) i forhold til bruk av
medarbeidersamtaler til å følge opp kompetanseutvikling innen forelesninger og
undervisning. Følger opp denne saken videre. Jobber med flere ulike problemstillinger.

Stine: Har jobbet videre med tanker rundt prosjektet om blokkundervisning. Dukket opp
flere perspektiver på hva som er negativt med formen, noe som må tas med inn som
perspektiv i prosjektet. Ved UiA brukes det en del blokkundervisning, dog under et annet
navn. Dette brukes i stor grad på masterprogrammene deres og det jobbes for å
opprette kontakt med relevante personer innen dette. Studentene ser ut til å være
fornøyd med opplegget.

Bjørnar: Har jobbet litt med et mulig prosjekt om øvinger (bruk av studentassistenter til
veiledning). Dette er enda i støpeskjeen, men det foreslås bl.a. årlig stud.ass.-pris.

Katja: Har ordnet med kontrakter til alle unntatt Bjørnar og Tonje, som fortsatt har
gyldige kontrakter. Har ordnet med nøkkelkortrekvisisjon til Tonje og Marius. Har jobbet
med bloggen.

• Hva har skjedd på bloggen?

Katja: har slettet alle "pages" og gjort de om til poster, slik at det nå finnes en hierarki
på blogginnleggene. Denne kan man se på rullegardinen som nå har blitt satt inn. Har
slettet en del gamle poster og kategorisert de andre. Har ordnet med ny skin (utseende)
på bloggen.

Stine: Har skrevet på bloggen om seg selv og sitt prosjekt.

Saksliste:

Nye medlemmer
Siste mulige møte er 28. november. Innen da bør vi ha innstilt nye medlemmer.
Søknadsfrist den 6. november. Siling av aktuelle søknader den 7. november.
Jobbintervju den 21. november. IVT, NT og AB er hovedmålgruppe. Katja har
hovedansvar for prosessen.



Til neste gang

• Hva skal vi gjøre?

Andreas: Komme med innspill til stud.ass.-prosjektet.

Katja: skal begynne å sette opp oversikt/info om AltUnd sine infokanaler og
organisasjonstrukturen til NTNU og PLU. Ordne med stillingsutlysningen. Skal snakke om
endringer i sammensetning og møte med UniPed.

Bjørnar: Skal kikke på struktur på bloggen i samråd med Katja. Jobbe videre med
prosjekt om stud.ass.-er og øvinger.

Stine: Jobber videre med notat om blokkundervisning samt kontakte en person ved UiA
om temaet.

Tonje: Skal kontakte Bratset og få innspill til arbeid inn mot forelesere.

• Hva skal inn på bloggen?

Andreas: Skal skrive inn informasjon om seg selv på bloggen.

Bjørnar: Se på struktur. Publisere sak om lesesalsplasser?

Stine: Redigere informasjon om meg selv.

Katja: Publisere stillingsannonse. Se etter aktuelle saker å publisere.

• Sekretær (Tonje)


