
REFERAT mandag 31.10.2011 : 
 
 
Oppmøtte: 
Andreas 
Marius 
Tonje 
Bjørnar 
Katja (referent) 
Stine 
 

Siden sist 

 Hva har vi gjort? 
 

Katja: fikk trykt og hengt opp stillingsplakater, har vært på møte med uniped, har sendt 
mail til per hovde om innsida2.0, har svart til søkerne 

Andreas: vært på møte med uniped 

Stine: vært på møte med uniped, trenger innspill til neste steg i prosjektet 

Bjørnar: mail til studentrådene om stillingen i AltUnd, jobbet med studass-saken 
(studenttinget), de har bestemt seg for å støtte oss med å kåre en ”beste studass”, har 
vært i kontakt med Anja fra studenttinget 

Marius: fikk sent ut brevet om klage på eksamen, fikk jobbet videre med utvalget om 
tilrettelegging 

Tonje: sendte mail til Andre Almaas Kristiansen i studentrådet ang. 
medarbeidersamtaler, har jobbet med å utforme et dokument om bakgrunn på hvorfor 
AltUnd ser på medarbeidersamtaler, jobber med mal. Sett på kurs om 

medarbeidersamtaler i februar. 

 

 Hva har skjedd på bloggen? 
 

Katja: Har skrevet kort innlegg om nye potensielle medlemmer for å skape litt mer 

interesse. 
 
 
 

Saksliste: 

 Studentassistenter 
Vedlegg: Vedtak fra Studenttinget 
 
Formål med saken: at flere blir kurset, få bedre kvalitet av studasser, bedre 
inkludering av studasser i fagmiljøet 
Arbeidsplan, tidslinje: prate med studenttinget og uniped (powerkurs?) 
 
 



 Uniped-møte: Andreas, Stine og Katja har vært på møte med Marthe Bratseth 
fra Uniped. Har presentert prosjektene til AltUnd- medlemmene, fått tips om 
forskjellige kontaktpersoner og rapporter som kan være nyttige for AltUnd. Har 
fått presentert prosjektene til Uniped. Har sett på de nye KVASS-sidene på 
ntnu.no 

 
 Søkertall: har fått inn flere søknader etter at plakatene har blitt hengt opp 

 

 Kurs om memo-teknikk: Allan Krill (professor ved IVT) holdt kurs, veldig 
underholdende, evtl. alternativ til Oddbjørn By hvis han innvilger? Kanskje å få 
inn ved teknostart eller humstart? 

 
 
Til neste gang 

 Hva skal vi gjøre? 
 
Katja: skal legge ut dokumentet med intervjuspørsmålene. Skal skrive blogginnlegg om 
Uniped. skal purre på Per Hovde. 

 
Andreas: skal hjelpe Bjørnar med prosjektet sitt, snakke med folk om utdelingen 
 
Stine: skal se litt på KVASS sidene 
 
Tonje: setter opp mal til årsrapport 2010, skal legge ut dok. om medarbeidersamtaler 
 
Bjørnar: skal finne referansegruppe-heftet som evtl kan legges ut på de nye KVASS 
sidene? skal opprette dialog med uniped vedr. powerkurs. 
 
Marius: skal finne litt ut om UHR (universitets- og høgskolerådet) sin klargjøring om 
eksamen og vurdering 
 
 
 

 
 Hva skal inn på bloggen? 

 
Katja: innlegg om Uniped 
 
evtl. Marius: litt om UHR-rapporten 
 
 

 Sekretær neste gang: Stine 

 


