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Til stede: 
 

Even 
Andreas 
Maria 

Stine 
Kristina 

Trym 
 
 

Siden sist: 
 

 Hva har vi gjort? 
 

Trym: Har skrevet blogg, tatt kontakt med studenttinget for rollekoordinering og gitt 
tilbakemeldinger til Ramberg, som fortsatt ikke er helt ferdig med planlegging. Har 

også fått tilsendt dokumentasjon på blant annet arbeidet med pedagogisk 
kompetanse, se http://trym.bjorvik.com/altund for dette. 
 

Even: Har fulgt opp prosjektet med referansegrupper. Snakket med forelesere. Har 
vært litt opptatt. 

 
Andreas: Første til å svare på doodle. Har fortsatt planlegging av Latex-kurs. 
 

Maria: Sendt mail til Grete Aune og Aleks Strømme i PLU for informasjon om 
teknostart. Har også vært innom Ruth Morch, avventer svar om opplegg på Maskin. 

Har også hatt kontakt med stud.asser som var ansvarlige for teknostart, og fått 
kontaktinformasjon for videre informasjonssamling. 

 
Stine: Har laget doodle! Har snakket med SVT og IME ang. emnebeskrivelser, trukket 
noen generelle slutninger og satt seg inn i hvordan ting fungerer. 

 
Kristina: Har hatt vansker med å få kontakt med institutter, sendt e-post og tatt 

telefoner. Avventer fortsatt svar. 
 
 

 
 Hva har skjedd på bloggen? 

 
Trym har skrevet et glimrende innlegg om presentasjonsteknikk, hvor blant annet 
problematikken med bruk av powerpoint blir adressert. 

 
 

Saksliste 
 

Lønn? Flere har kun fått utbetalt lønn for én måned. 

http://trym.bjorvik.com/altund
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Både Maria og Kristina i research-fase, aktuelt med samarbeid senere. 
 
Mangler fortsatt statistikk på frafall mm. Kan være aktuelt å forfølge videre. 

 
Stine og Kristina har diskutert om folk virkelig har peiling på hva de går til når de 

søker utdanning. Muligheter for å invitere VGS-elever til forelesninger, f.eks.? «Åpen 
dag» e.l. Flere potensielle prosjekter her. 

 
De fleste er i innledende stadier av sine respektive prosjekter, og har dermed ikke så 
mye konkret å ta opp. Kort møte. 

 
 

Til neste gang 
 

 Hva skal vi gjøre? 
 

Trym: Avventer videre tilbakemelding fra Ramberg og studenttinget. 
 
Even: skal delta på en «referansekonferanse»/seminar, og stille spørsmål til aktuelle. 

Kan ikke komme på neste møte. 
 

Andreas: Ordne bestilling av auditorium, reserverer til 30. og 31. Trykker plakater 
ASAP. 
 

Maria: skal sende mail til leder for teknostart, avventer også svar fra Ruth Morch om 
systemet på Maskin. Skal også fortsette kontakt med stud.asser, gjerne på forskjellige 

linjer. Skal også sjekke opp lønnsspørsmålet. 
 
Stine: Ønsker å gå videre med emnebeskrivelse/frafall, litt usikker om veien videre. 

Skal bestemme endelig doodle-dato. 
 

Kristina: Ringe institutter og få mer konkret informasjon, kontakte forelesere for å 
peile stemningen for forkurs. 
 

 
Alle: Svare på doodle! Frist er satt til i morgen (onsdag 17.10.12). De som ikke 

etterkommer denne får tran i tacoen sin. 
 
 

 
 

 
 Sekretær og blogger til neste gang: 

 
Maria 


