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Mandag 03.03.14
Tid: 14:30 - 16:00
Sted: Møterom Uniped, Realfagbygget, Gløshaugen

Til stede:
Trym
Even
Stine
Kristina
Maria
Andreas

Siden sist
Trym: Vært i tekpedmøte. 
Maria: Snakket med Elin Bjørgen. Vært i møte med Katja og en 
studenttingsrepresentant i forbindelse LAOS. Luftet ideer og avventet svar 
fra Kirsti Ramberg i prorektors stab. Skal være med i prosjektgruppe med 
Katja.
Even: Mottatt stilforslag til ny Altund-profil.
Andreas: Har begynt å lage spørreundersøkelse til masterstudenter på 
siv.ing. i forbindelse overgangen fra fjerde årstrinn til forprosjekt/master.
Kristina: Vært opptatt, planlagt veien videre.
Stine: Snakket med en Svanhild Haugen på institutt for samfunnsmedisin. 
Jobber med NTNU Videre. Sett på tilrettelegging for studenter med 
funksjonsnedsettelse. Vært i møte tilretteleggingsenheten. Også tenkt på 
klagerett på muntlig eksamen. Sendt ut doodle.

Saksliste

AltUnd - Studentgruppa for alternativ undervisning. AltUnds overordnede oppgave er å arbeide for en bedret studiekvalitet ved NTNU, blant 
annet gjennom å være en pådriver i arbeidet for alternative undervisningsformer. AltUnd er organisasjonsmessig tilknyttet PLU, seksjon for 
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Tekped: Planlegge Altundrepresentasjon. Vi har fått 10 minutter tidlig i 
Tekpedkonferansen som vi kan bruke som vi vil. Vi skal presentere oss selv 
og snakke om noe relevant med et studentperspektiv.

Doodle: Endelig tidspunkt for sosial sammenkomst uten Bjørnar blir Torsdag 
13. mars kl. 17:15. Kristina melder seg frivillig til å arrangere.

Til neste gang
Trym: Eksperimentere med grafikk til ny Altund-profil. Nytt Tekped-møte, 
fortsette planlegging av Altundrepresentasjon på konferansen.
Even: Fortsette samarbeid om grafikk til Altund-profil, også tenke på 
Tekped-innlegg.
Stine: Ta kontakt med NTNU Videre og få oversikt over alle fag som 
overlapper. Sende mail til tilretteleggingsenheten, og ta kontakt med 
institutt for samfunnsmedisin for å sikre tilgang for alle studenter med 
funksjonnedsettelser. Føre inn i Altunds nøkkelpersondatabase.
Andreas: Lage ferdig undersøkelsen og dele den for distribusjon
Kristina: Sende mail til foreleser på sosialpsykologi ang. 
eksamensevaluering og utforme en spørrerunde om eksamensevaluering for 
forelesere på ISL.
Maria: Har flere prosjekter på gang, nødt til å avvente svar. Skal tenke på 
Altundbidraget i Tekped.

Sekretær til neste gang og ukens blogger:
Stine
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