
Saksliste/REFERAT mandag 27.01.2012 : 
 

 

Oppmøtte: 

Katja (sekretær) 

Andreas 

Tonje 

Maria 

Stine  
Bjørnar 
 

 

Siden sist 

 Hva har vi gjort? 

Bjørnar: snakket med Grethe Aune om stud.ass-saken (kåring og 

opplæring). LMS-undersøkelse: 7 utdanningsinstitusjoner som vil bruke 

den. stor oppslutning. 

Katja: har avtalt møte med Marius via Skype. sendt mail til Alex 

Strømme om tilgang til Innsida/Intranett. Lagt ut referat fra forrige uke. 

Jobbet litt med info-heftet. 

Maria: mail med Dagfinn om å sende poster på innsida. Skrevet 

blogginnlegg om referansegrupper. 

Tonje: Tenkt på akademisk skriving og samarbeid med Humstart. 

Kanskje ikke interessert siden de lærer opp nye studenter. Heller koble 

med masterdagen? Latex-introduksjonskurs interessant? 

Stine: Var på PLU og geografisk institutt for å sjekke ut om 

mappeevaluering. Ble henvist av psykologisk institutt til ITVen sin. Vært 

på møte med multimediesenteret.  

Andreas: sendt mail til Åse og Sverre om møtet, skal være om høstens 
referansegruppekurs. For oss er heftet en større ressurs, så vi vil heller 

jobbe videre med det. Vært på møte med multimediesenteret. 

 

 Hva har skjedd på bloggen? 

Maria skrev blogginnlegg om referansegrupper. 

 

 

 



Saksliste: 

 

Multimediasenteret (MMS): Frank Børø og Martin Gaustad fra Multimediasenteret, Stine 

og Andreas fra AltUnd. Har utstyrt forelesningssaler med fjernopptaksutstyr. Ikke noen 

føringer fra NTNU. 50% av henvendelser er fra studenter som ønsker/trenger videoopptak. 

Mange studenter tar opp hemmelig via PCen sin. Multimediasenteret har skjema til forelesere 

om rettigheter og publisering. Forelesere har ikke svart på forespørsel fra MMS om de ønsker 

opptak, helt passive. Frafall pga videoopptak egentlig ikke noe problem. Vil gjerne ha 

regelmessige møter med oss, mer dialog. Skal ha konferanse om e-læring i Trondheim 

(samarbeid med andre univ.? – NTNU har ganske god utstyr). Kanskje skremmende for 

forelesere mtp. copyright materiale eller det å bli filmet? Evt. mulig for AltUnd å hjelpe 

MMS, f.eks. ta kontakt med forelesere til studenter som er med i olympiatoppen? Evt. ha en 

fast student (fra AltUnd) om å være med på MMS-møter? 

 
 

 

Til neste gang 

 Hva skal vi gjøre? 

Katja: skal skrive blogginnlegg om Latex-kurs? Skal sende mail til Alex om møte med 

Uniped. Skal snakke med orakeltjenesten om tilgang til Innsida.  

Andreas: skal sende mail til Uniped, om de kan være interessert i å legge 

referansegruppeheftet ut på KVASS-sidene. Skal sende mail til Åse og Sverre. Skal se litt på 

MMS og AltUnd. Skal skrive blogginnlegg om MMS. 

Stine: Skal ta kontakt med de som jobber med toppidretts-studenter, om et samarbeid med 

MMS kan være aktuelt. Også for musikktek.studenter. Skal jobbe mer med mappeevaluering. 

Tonje: sjekker muligheter for Latex-kursdag. Prøver å få til et møte Marthe Daae-Holmemo. 

Skal ordne tilgang til kortet.  

Maria: Skal sende mail til studentmeldinger om å få lagt ut meldinger. Skal se på info-heftet 

om hun rekker det.  

Bjørnar: Venter på svar fra Alex Strømme og Svein Lorentzen. Fortsetter dialogen og jobber 

videre med stud.ass-saken.  



 Hva skal inn på bloggen? 

Katja: blogginnlegg om Latex 

Andreas: blogginnlegg om MMS 

 

 

 

· Sekretær og ukens blogger til neste gang: 

 

Bjørnar 

 

 

 

 

Annet: 

 

Møtet 5. mars flyttes til kl 18:30, vi møtes ved studentservice på 

Stripa. Vi har skype-date med Marius. 


