
REFERAT mandag 07.11.2011 :

Oppmøtte:
Andreas
Marius
Tonje
Bjørnar
Katja
Stine (sekretær)

Siden sist

· Hva har vi gjort?
Bjørnar: Har 'gravd opp' referansgruppebrosjyre. Vært i kontakt med Anja fra
Studenttinget.

Marius: Vært i kontakt med universitets- og høyskolerådet angående klage etter sensur.
Sett nærmere på lovverk rundt 2. sensors innsikt i klagegrunnlag, og funnet at det ikke
finnes grunnlag i loven for NTNU's praksis med at sensor ikke får innsikt i bakgrunn for
klage.

Tonje: Jobbet med forslag til endringer i medarbeidersamtalen. Jens Petter Nygård leder
HR prosjekt relatert til medarbeidersamtalen.

Katja: Purret på Per Hofte ang. innsida 2.0, lagt ut intervjuspm. til AltUnd for
gjennomgang, sendt mail til potensiell kandidat til AltUnd jobb.

Andreas: Står fast. Ønsker hjelp.

Stine: Laget KVASS dokument til AltUnd permen

· Hva har skjedd på bloggen?

Saksliste:

• Søkere Bestemmer oss for å kalle inn alle 6 kvalifiserte kandidater til intervju.

• Møte med Per Hovde Har svart Katja på mail, inviterer oss på møte for å se
nærmere på Innsida 2.0, og diskutere hva vi kan bidra med. Ber om et møte i
uke 47.

• Andreas står fast Vi kommer frem til at Andreas kan jobbe med et register/
database for referansegruppene. Eventuelt også skrive straumbrev/vevsdagbok
om samme sak.

Til neste gang



· Hva skal vi gjøre?

Katja: Åpne dokument om nytt referansegruppehefte. Sende mail til kandidater som
ikke har lagt ved CV og be de sende denne så fort som mulig. Be Per Hovde om et møte
i uke 47, fortrinnsvis med de nye medlemmene som deltakere. Kjøper omnomnom.
Gjerne seigmenn.
Andreas: Ta kontakt til UniPed ang. referansegruppedatabase+ invitere til tankesmie
(hvis han vil)
Marius: Skal skrive i vevdagboka, samt se litt på veiledningen og se om han har ideer til
tankesmie
Bjørnar: Møte med Anja i studenttinget ang. studass saken. Ta kontakt med UniPed ang
det praktiske rundt en eventuell prisutdeling.
Stine:
Tonje: Kontakte Jens Petter Nygård og Geir Halland i UniPed.

Alle: Møte klokken 17 neste mandag. (Eller enda litt tidligere for å ordne saker og
ting)

· Hva skal inn på bloggen?

· Sekretær neste gang:

Andreas


