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Tirsdag 13.11.12 

 

Til stede: Maria, Kristina, Andreas, Even 

 

  
 
 

Siden sist 
 

● Hva har vi gjort? 

 
Maria:  
Pratet med Geir Halland. Han har hadde egentlig ansvaret for laos-kurs. Han støtter oss 
veldig i endringer og opplysing. Usikker på om han skal være laos-koordinator. Martin 
Gustavsen - Ny koordinator for teknostart. Martin har en deltidstilling og det har   vært 
dårlig kunnskapsoverføring.   

Geir sa at vi fortsatt kan holde kontakt og at han personelig har prøvd og ha møtet 
mellom seg og fakultet.  Ting ble satt på vent.  

 

Kristina:  
Gjort ferdig rapporten om forkurs og oppfriskningskurs som er sendt på mail til oss for 
innspill. Brevet er skrevet. 
 

Andreas: 
Sendt mail til Torje Hoås som skulle arrangert Latex-kurset, pga utsettelsen.  
 
Even:  
Har mailvekslet med sosant inst. Og skrevet utsendingsmail. Ikke sendt ut enda.  

 

● Hva har skjedd på bloggen? 

Kommer i dag. Om referanserapport. 

 
 

Saksliste 
Brev fra Kristina til inst. Fak.: 

Inspirere til forbedring. Hva skjer etter at brevet er sendt? Føre opp altund-eposten. Følge 
opp at de har mottatt og lest. Sendes som brev til fakulteter, mail institutt, et visst utvalg.  
 
Mail fra Even: 
Sende mail etter jul for å få et mer realistisk svar på hvordan det ble gjort dette semesteret 

og hvordan ståa er på NTNU  i henhold til rapportene. 
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Ressursportal: 

Ressursportal på nett for referansegruppeordningen.  Snakket litt om en nettportal der vi 
kan samle rettningslinjer, instruksjoner,maler og forskrifter om hvordan 

referansegruppeordningen skal være. 
 

 

Til neste gang 

● Hva skal vi gjøre? 

 

Maria: skal sende mail til Martin Gustavsen, koordinator for Teknostart. 

Kristina: sende brev og rapport til fakultetene og få se hvilket utvalg vi skal ha av 

institutter. 

Andreas: nytt prosjekt, ressursportalen. Om å få kartlagt referansegruppeordningen. 

Even: skrive ferdig mail og få tilbakemelding fra Altund. Se på muligheter for alternativt 

prosjekt, se idèbanken. 

  

 

● Hva skal inn på bloggen 

 

 

 

 

Sekretær til neste gang: 

 

Andreas er referent og blogger. 

 

 


