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Til stede:
Even

Stine

Andreas

Trym

Maria

Bjørnar

Kristina

Siden sist

● Hva har vi gjort?
Trym: har vært i kontakt med Kirsti Rye Ramberg er i gang med et prosjekt om pedagogisk

kompetanse, samt se på hvilke kurs de kan tilby lærere/student assistenter. Har vært i kontakt

med studenttinget angående dette.  AltUnd skal bidra med synspunkt og ideer. Vi planlegger et

møte med henne, UniPed, fakultetsrepresentanter og representanter fra stundenttinget i uke 8,

fredag 15.00.

Maria: har fullført sin del av årsrapporten, sett på rapport fra Martin Gustavsen og publisert den

på google docs.

Kristina: fullført sin del av årsrapporten. Sendt rapporten ang. forkurs og

oppfriskningskursprosjekt  til studenttinget. Nytt prosjekt i samarbeid med Stine og Even:
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Rekrutteringsprosjekt med fokus på campusbesøk og prøveforelesninger.

Stine: har sendt purring til Simon i studenttinget. Funnet ut at det finnes deler av

sensurreglement som ikke er spesielt lett å tolke med henhold til studiehåndbok. Har vært med

på planlegging av rekrutteringsprosjekt.

Bjørnar: ferdigstilt årsrapport og sendt den til Grethe. Publisert rapport på blogg. Gjort ferdig

utkast til innføringskurs for nye AltUnd-medlemmer.

Even: fullført sin del av årsrapporten og lagt ut utkast av mail på google drive som skal sendes

til instituttene.

Andreas: har skrevet om multimediesenteret i årsrapport. Vært i kontakt med Torje Digernes og

bedt om datoer ang. kurs.

Saksliste
Internkurs for nye AltUnd-medlemmer ved Bjørnar: felles bedømmelse: veldig nyttig og

oversiktlig. Skal jobber videre med, for eksempel ta med en innføring om hvordan vi jobber.

NICE: Trym melder seg frivillig til å følge opp denne saken og skal kontakte UniPed for høre hva

de mener om prosjektet. Vi bør sette premisser for som kreves for dette utstyret, mener Bjørnar.

Foreløpig usikkert hvilken stilling vi skal ta.

Rekruttering: Jentedagen bør sjekkes ut. Med tanke på at HF sliter med finansiering samt

rekruttering ønsker vi å konsentrere oss om de i første omgang. Vi kan samtidig se antall

studieplasser i forhold til antall søkende på master/stipendiatstillinger i forhold til

årsstudium/bachelor på HF. Kan også prøve å finne ut i hvor stor grad HF er representert på
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utdanningsmessa

Til neste gang

● Hva skal vi gjøre?
Trym:  avtale møte med UniPed, planlegge deltagere.

Maria: finne ut hvordan opplegget for Teknostart 2013 ser ut, finne ut om Geir Hellan skal være

laos-leder. AltUnd har muligheten til å komme med innspill allerede nå.

Kristina: lage en arbeidsplan for rekrutteringsprosjektet, samt delegere oppgaver. Blir borte i uke 8

og 9

Stine: sende svar til Simon og avtale møtetid for studenttinget. Finne riktig person som kan hjelpe til

med å lage en bedre og mer generell oversikt over klagesensur. Jobbe med rekrutteringsprosjekt.

Bjørnar: fortsette med å utvikle kursporteføljen. Lage en introduksjon på hvordan AltUnd-jobben skal

gjøres.

Even: sende e-post til instituttene. Jobbe med rekrutteringsprosjekt.

Andreas: innhente svar fra Torje. Sørge for å få datoer. Etter mottatt svar, booke auditorium og trykke

plakater

● Hva skal inn på bloggen

Sekretær til neste gang
Bjørnar
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