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Mandag 18.11.13
Tid: 17:00 - 19:00
Sted: Møterom Uniped, Realfagbygget, Gløshaugen

Til stede:

Stine

Kristina

Bjørnar

Andreas

Referent:
Andreas

Siden sist

Bjørnar

Har ordnet med tilbakemeldingene til Ole-Kristen. OK var meget fornøyd
med tilbakemeldingene. Har ordnet adgang til alle som har levert
studentnummer. Har kikket på det som har kommet fra Trym (Katja)

Kristina

Har oppdatert profilen sin på AltUnd-bloggen. Lagt inn prosjekt i
årsrapporten. Sendt mail til fagansvarlig i TDP4100 angående deres
prosedyrer når det gjelder referansegruppene. Ønsker å finne ut av hvordan
de praktiserere etterevaluering.

Stine

Har lastet opp møtereferatene fra i hørt på bloggen. Sendt mailer
angående opplegget de har på nevro hvor de evaluerer hver forelesning
med en gang den er ferdig. Har begynt på Katja-prosjektet.

Andreas
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Saksliste

    0.  Formalisering av referatføring
1. Intervjuer i forbindelse med database for læringsobjekter
2. Prosjekt “synlighet”
3. Oppstart etter jul
4. Videre arbeid med rutiner for dokumentering.

0. Formalisering av referatføring
Andreas lurer på om det kan være greit å ha klarere retningslinjer for
hvordan referatene skal føres. Man trenger ikke et voldsomt prosjekt på
dette, bare sørge for at det blir lettere for folk som ikke var på møtet å
forstå hva det blir snakket om siden det ofte er skrevet i en stikkordsform
som gjør at bare de som var der fortår hva det dreier seg om.

1. Intervjuer i forbindelse med database for læringsobjekter.
Bakgrunn: Det skal opprettes en nasjonal database hvor det skal legges ut
materiell som kan brukes i forbindelse med lagring som er tilgjengelig for
publikum. AltUnd skal utføre intervjuer for Katja hvor vi kartlegger hvilke
behov som finnes i forbindelse med en slik database.

Katja ønsker ikke et voldsomt volum i svarene, kan godt levere en
transkripsjon av svarene som blir gitt på intervjuene.

Stine spør hvor mye kontekst man skal gi intervjuobjektene før man stiller
spørsmålene. Man kan gi så mye man føler er nødvendig.

Tidsfrist: Helst ferdig til jul.

Vi oppretter en mal for innføring av svar på driven så vi får samlet alt på
ett sted.
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2. Prosjekt synlighet
Se prosjektbeskrivelse i prosjektmappen. Kristina tar ansvar for å
planlegge stand. Bjørnar tar ansvar for sosiale media.

3. Opppstart etter jul

Vi starter opp ved første møtedag etter 6. januar.

4. Videre arbeid med rutiner for dokumentering
Vi har begynt å dokumentere arbeidet vi gjør i større grad enn det som har
blitt gjort tidligere og i den forbindelse er det aktuelt å diskutere hva slags
rutiner vi skal ha for dokumentasjon. Vi ønsker å ha klare retningslinjer
for:

● Hva som skal dokumenteres i et prosjekt
● Hvordan dette skal organiseres på disken

Ønsker å innføre en mappestruktur som er inndelt i tre mapper:

1. Prosjektideer
2. Pågående
3. Avsluttet

Mappen “Avsluttet” er delt inn i årstall hvor prosjektene skal legges inn
etter når de ble avsluttet.
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Til neste gang

Bjørnar:
Forsøke å få tak i respondenter til Katja-prosjektet. Gjøre en innsats på
bloggsiden. Publisere på sosiale medier.

Kristina
Gjøre Katja-prosjekt, begynne på synlighetsprosjektet. Undersøke om det
finnes noen andre fag som driver med etterevaluering av emne.

Stine
Lage Doodle. Ta ansvar for å mase på folk. Lage et dokument for rutiner
ved fravær. Blogge. Bli ferdig med Katja-oppgaven.

Andreas
Gjøre Katja-oppgaven.

Sekretær til neste gang og

Ukens bloggtema:
Gruppekarakter i EiT. Man får tilbakemelding på individuell prestasjon i         
andre fag, vanskelig med gruppekarakter.
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