
REFERAT

Altund
Seksjon for universitetspedagogikk

Realfagbygget
7491 Trondheim

altund@list.stud.ntnu.no
www.altund.wordpress.com

Mandag 10.02.14
Tid: 14:30 - 16:15
Sted: Møterom Uniped, Realfagbygget, Gløshaugen

Til stede:

Andreas

Bjørnar

Even

Kristina

Maria

Trym

Stine

Siden sist
Maria: Har stått på stand på Dragvoll for Altund. Før det ble det utarbeidet
en “elevator pitch” for de som skulle stå på stand. Har i tillegg hatt et kort
møte med Stine og Maria angående prosjektet om etterevaluering av
emner. Har også blogget.

Even: Har arrangert stand på Dragvoll, blant annet ordnet med plakater og
innkjøp av kaffi og godteri. Har holdt kontakten med han som skal
utarbeide forslag til ny logo og grafisk profil.

Kristina: Har stått på stand. Har hatt møte med Maria og Stine. Har lagt ut
mer prosjektmateriell på Driven.

Trym: Har stått på stand.

Stine: Har hatt møte med Kristina og Maria.

Bjørnar: Har behandlet forespørsel fra UNIPED angående
mangfoldskonferansen og publisert på blogg, Facebook og Twitter.

Saksliste

AltUnd - Studentgruppa for alternativ undervisning. AltUnds overordnede oppgave er å arbeide for en bedret studiekvalitet ved NTNU,

blant annet gjennom å være en pådriver i arbeidet for alternative undervisningsformer. AltUnd er organisasjonsmessig tilknyttet PLU,

seksjon for universitetspedagogikk, NTNU

mailto:altund@list.stud.ntnu.no
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.altund.wordpress.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHHPsZCua2njItvxYkBYvDOizqbBw


REFERAT

Altund
Seksjon for universitetspedagogikk

Realfagbygget
7491 Trondheim

altund@list.stud.ntnu.no
www.altund.wordpress.com

Altunds navn og slagord
Altund diskuterte navnet i forbindelse med det pågående arbeidet med
grafisk profil og logo. Bakgrunnen er også tilbakemeldinger på standen om
at ordet “alternativ” i alternativ undervisning klinger noe rart for
målgruppen. Ut i fra dette ble det besluttet at navnet på gruppen fortsatt
skal være Altund, men at vi går bort fra omtalen som “Studentgruppen for
alternativ undervisning” og heller presenterer oss som “Pådriver for
kvalitet i studiene”. Dette innarbeides i arbeidet med grafisk profil.

Møte med UNIPED

På grunn av at to medlemmer av Altund var borte på møtet med UNIPED,
ble det holdt en gjensidig orientering om hva som ble diskutert på dette
møtet.

Sosialt

Det ble besluttet at Altund skal forsøke å få til en sosial sammenkomst i
begynnelsen av mars. Sted og tid avtales i egnede fora.

Til neste gang

Maria: Undersøke hvordan prosessen med å lage eksamensoppgaver
egentlig foregår.

Even: Jobber videre med informasjonsarbeid, logo og slagord. Skal
digitalisere tilbakemeldinger og kontaktinformasjonen som ble oppgitt på
stand.

Kristina: Skal kontakte en faglærer angående eksamensevalueringer.

Andreas: Kontakter Reidar Lyng med den hensikt å arbeide videre med
forkurs for masterstudenter.

Trym: Jobber med TekPeds wiki med informasjon fra møter holdt av
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gruppen.

Stine: Skal kartlegge hva det innebærer å klage på formell feil ved
eksamen.

Bjørnar: Holder blogg og referater oppdatert. Oppdaterer internkursene slik
at informasjonen er relevant og aktuell.

Sekretær til neste gang og ukens blogger:
Trym
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