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Mandag 25.11.13
Tid: 17:00 - 19:00
Sted: Møterom Uniped, Realfagbygget, Gløshaugen

Til stede:

Stine

Maria

Trym

Even

Andreas

Kristina

Bjørnar (referent)

Siden sist
Bjørnar: Har oppdatert bloggen (om oss). La ut referatet fra sist og
oppdaterte facebook/twitter med en status om dette.

Trym: Koordinert spørreundersøkelsen til Katja, om database for
læringsobjekter. Møte med Multimediesenteret om TekPed, som er en
konferanse for innovativ bruk av teknologi i undervisning. Har skrevet på
årsrapporten.

Kristina: Har intervjuet til undersøkelsen om læringsobjekter. Jobbet litt
videre med prosjektet om synlighet. Har innhentet synspunkt på bruk av
emneevalueringer etter at eksamen er gjennomført. Tilbakemeldingen der
var at bruken av evaluering etter eksamen ikke vil gi objektive svar.

Even: Har avtalt intervjuer til undersøkelsen om database for
læringsobjekter. Opprettholdt kontakten med Bridge. Har vært i kontakt
med et trykkeri for tilbud om profileringsmateriell.

Stine: Har opprettet Doodle for vårens møtetidspunkt. Foreslått rutiner ved
fravær fra møtene i AltUnd. Skrevet blogg, publiseres etter møtet. Har
også intervjuet til spørreundersøkelsen som er nevnt over. Har vært i
kontakt med NTNUs jurist om bruk av gruppekarakterer og klageadgang,
avventer svar derfra.
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Andreas: Har besvart Doodle og gjennomført et intervju.

Maria: Har fått flere til å besvare undersøkelsen. Jobbet med årsrapporten
for 2013. Har vurdert prosjektet om internasjonalisering og besluttet at
dette legges på is inntil videre grunnet manglende relevans for AltUnd.

Saksliste
Prosjekt synlighet
Kristina orienterte om hvilke ideer og planer som er mulige for å være mer
synlige, særlig i forbindelse med rekruttering av nye medlemmer. Gruppen
diskuterte mulige tiltak videre og kom med tilbakemeldinger til prosjektet.
Vi ser det som formålstjenelig å knytte profileringen til en konkret sak vi
jobber med, for å få en knagg for studentene å knytte navnet vårt til. Mer
informasjon om prosjektet ligger i  eget prosjektnotat.

Rutiner ved fravær
Fra tid til annen kan ikke alle komme på møtene. Derfor ble vi enige om
følgende rutiner ved fravær:

Før møtet:
- Si fra på forhånd ved fravær (>1t før)
- Fyll inn “siden sist” og “til neste gang” på referatet (opprett referat om
dette ikke er gjort enda)
- Dokumentere arbeid i prosjektmappe

Etter møtet:
- Les møtereferatet

Til neste gang
Alle: skrive årsrapporten ferdig så den er klar til behandling på første møte
etter jul. I tillegg skal intervjuer leveres til Katja innen jul.

Kristina: Booke stand. Legge ut beskrivelse av prosjekt synlighet.
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Stine: Skal purre på henvendelse om forelesningsvurdering (en spesiell
ordning på Det medisinske fakultet hvor hver enkelt forelesning evalueres
av studentene i etterkant).

Bjørnar: Undersøke den økonomiske situasjonen til AltUnd samt søke om
prosjektmidler for våren 2014.

Trym: Skal på møte om TekPed.

Sekretær til neste gang og ukens blogger:
Even. Temaforslag: database for læringsobjekter.
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