
Saksliste/REFERAT mandag 20.02.2012 :

Oppmøtte:
Katja
Andreas
Tonje
Maria (sekretær)
Stine

Siden sist

• Hva har vi gjort?

Andreas:
• Sendt mail til Sverre og Åsa i Studenttinget. Det blir ikke møte med de før etter

påske med, ang sammarbeid om nytt forslag til referanegruppehefte.
• Jobbet videre med referansegruppeheftet.

Tonje:
• Sett litt på videoforelesninger
• Forbereder spørsmål til møtet på onsdag kl 13

Katja:
• Skrevet innlegg om Uniped på bloggen
• Publisert årsrapporten på bloggen
• Lagt til Maria i stud-list. Hurra

Stine:
• Mailveksler fortsatt med Psykologisk institutt ang mappeevaluering
• Snakket med Geografisk Institutt ang det mappeevelueringsprosjektet de hadde

sammen med AltUnd tidligere

Maria:
• Har sendt mail til Dagfinn Refseth (venter på svar) ang en "blestepost" på innsida til

NTNU.
• Har oppdatert layout og info om alle i AltUnd på bloggen.

Marius:
• Jobber med dokument vedørende klagesensur (er åpent for kommentarer fra dere)

• Hva har skjedd på bloggen?

Tonje jobber med et blogginlegg, som kommer ut på bloggen så fort som mulig. Maria
blogger til neste uke.

Saksliste:

Tilbakemelding til Marius
• Hvordan gjorde de det i Oslo?

◦ Mulighet for å ringe inn for å stille spørsmål ang vurdering
◦ Tidlig begrunnese på StudWeb



•

Til neste gang

• Hva skal vi gjøre?

Andreas:
• Sende mail til Åsa og sverre
• Sende mail til Uniped

Tonje:
• Gjøre ferdig ting til møtet med multimediasenteret
• Sende mail ang medarbeidersamtale
• Se på akademisk skriving, ta opp prosjektet?

◦ Se på mulighet for samarbeid med Humstart

Katja:
• Jobbe videre med informasjonsheftet
• Være med å tenke på Humstart?
• Finne ut om vi kan poste fritt på innsida

Stine:
• Få tak i dokumenter fra Geografisk institutt
• Få tak i vurdering av mappeevaluering fra 2003
• Kontakte PPU, praktisk pedagogisk utdanning

Maria:
• Vente på svar fra Dagfinn og handle deretter
• Skrive på bloggen
• Se på informasjonheftet

• Hva skal inn på bloggen?

Maria skal blogge

· Sekretær og ukens blogger til neste gang:

Katja

Annet:

Møtet 5. mars flyttes til kl 18:30


