
Møtereferat fra AltUnd, mandag 16.01.2012 

 

 

Oppmøtte: 
Andreas 

Marius 

Tonje (sekretær) 

Maria 

Stine  

 

Siden sist 

 

 Hva har vi gjort? 
Andreas: Har arbeidet med notatene fra møtet på Ni muser for å utvikle et nytt 

informasjonshefte for referansestudenter. 

 

Stine: Har skrevet i årsrapporten. Tenker på å finne et nytt prosjekt. Har sett litt på 

overordnete mål til NTNU (målsetting før 2020). 

 

Maria: Har opprettet gmail-konto. 

 

Tonje: Har skrevet på årsrapporten, og invitert Maria til AltUndgruppa på It´s learning. Har 

arbeidet med formulering av endringsforslag til medarbeidersamtalen. 

 

Marius: Har vært travel med innlosjering i Belgia i forrige uke. 

 

 Hva har skjedd på bloggen? 
Bjørnar har skrevet på innlegg om blogging.  

 

 

Saksliste: 

 

 Årsrapporten: Begynner å se grei ut. Andreas oppdaterer under “nye prosjekter” om 

sine prosjekt så snart som mulig. Marius` prosjekt om tilrettelegging må oppdateres 

og det bør inn litt om sensurbegrunnelse og klagesensur. Bjørnar bør oppdatere om 

prosjektene strykemner og studentassistenter. Tonje går igjennom rapporten og 

sender den inn når de siste oppdateringene er gjort. 

 Maria: Ønsker å jobbe med profilering av AltUnd på wordpress/bloggen. Maria 

kommer med et forslag om å arbeide med veiledning til forelesere iht krav til 

forberedelser for studentene. 

 Mappe-evaluering. Stine kom med et forslag om å forsøke å få til et pilotprosjekt 

med bruk av mappe-evaluering. Dette er en vurderingsform som er forsøkt 

implementert av AltUnd tidligere, men ikke kom i stand. Mappe-evalueringer kan 

være en god foregangsaktivitet før vi eventuelt forsøker å utvikle et pilotprosjekt for 

blokkundervisning. 

 Vi diskuterte muligheten for å ta opp igjen arbeidet med et kick-off-seminar ved 

Dragvoll. Dette ble møtt med en positiv innstilling. Det kom opp forslag om evt. et 

LaTeX-kurs ved realfagene. 

 

 



Til neste gang 
 

·      Hva skal vi gjøre? 
 

Tonje: Legg til Maria opp altundlist og send invitasjon til wordpress. Sender mail til Marius 

om oppdatering av årsrapporten. Leser over årsrapporten til slutt og sender den inn når siste 

bit er oppdatert. Blir ferdig med forslag til endring, og kontakter ansvarsperson. 

 

Stine: Sirkler seg inn mot psykologisk institutt og ser på muligheten for å få til et 

pilotprosjekt med mappe-evalueringer i et par fag ved instituttet. Skal oppdatere personlig 

informasjon på bloggen. 

 

Maria: Bestemmer seg for prosjekt hun vil arbeide med. Ser litt på bloggen og hva som 

ligger ute. Se på informasjonsheftet for nye medlemmer. Sjekke innboks på it`s learning.  

 

Andreas: Oppdatere bloggen med det nye prosjektet. Legge inn notater fra møtet på Ni 

muser i google-dokument. Skrive på årsrapporten. Høre med foreleser som har mappe-

evalueringer om hvilke erfaringer han har gjort seg. Bestiller skattekort. 

 

Bjørnar: Oppdatere på årsrapporten. 

 

Marius: Oppdatere på årsrapporten. 

 

 

·      Hva skal inn på bloggen? 

Tonje skriver. 

 

 

·      Sekretær og ukens blogger til neste gang: 

Stine! 

 

 


