Innkalling til møte fredag 8. november 2019,
kl. 11:15, på rom Ø358
Fysisk fagutvalg

Medlemmer
Hassan,Even Tobias, Fredrik, Bror, Håkon Olav,Sindre„ Carl Martin, Hedvig
Borgen, Jan Malamant og Johan Emil Larsson og Oliwia, Andrea, Svein
Magnus, Marcus
• Møtt: Hassan, Bror, Carl Martin, Håkon Olav, Oliwia, Fredrik, Sindre,
Johan Emil, Jan, Hedvig, Andrea, Marcus
• Ikke møtt: Svein Magnus
• Meldt frafall: Even Tobias
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GAD (Godkjenning av dagsorden)
Godkjent
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GAR (Godkjenning av referat)

Ikke lagt ut på Slack etter forrige møte. Skal være gjort nå.

3

Studiebarometer

Få som har svart så langt, kun 20%. Tidligere har det vært nærmere 50%.
Vi har ansvar for å promotere dette, og må gjøre dette. Legge ut på
FB, blæste i forelesning. Fristen er 12. november.
1

Vaffelstand: Utenfor Fys1120-forelesning i pausen, mandag 11.11. Vaffelkommite ordner dette. Kan spør Oscar om hjelp til å finne vaffeljern
og slikt.

4
4.1

Arrangementer
Fysikk i Origo

Carl Martins fetter kunne ikke.
Vi får dårlig tid, kan vi droppe det? Holder det enda åpent dersom vi finner
noen som kan holde, men lar det gå hvis ikke.

4.2

Hyttetur

Turen er om to uker, 23-24 november.
Det er laget påmeldingsskjema. Dette må sendes ut.
Det må lages FB-arrangement, og det må gjøres i dag, 8. nov.
Kan få Malthe til å nevne det i forelesning på mandag, legge ut på emneside,
og promotere det på vaffelstand for studiebarometer.
Gruppelærere: Fredrik skal snakke med noen som har hatt fys1120 fra LilleFy.
Peyman trenger ca 1 kjøkkenhjelp for hver 10 deltagere, vi kan finne noen
fra LilleFy som ikke skal delta på turen.
Hytta har 35 sengeplasser, så det blir maks ca. 30 deltagere
Prisen for deltagere er 100kr pr. pers.

5

Knask

Håkon Olav tar med
godkjent

6
6.1

Evt
Emneevaluering

Murtnes har foreslått semestervis evaluering. Ikke dekke enkelte fag, men
semesteret som helhet, et for FA og Elite.
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IFI-fagutvalger kan å lage slike, vi kan få mal fra dem. Johan Emil spør på
neste MNSU-møte
Vi kan få mal fra dem for evaluering

6.2

Eksamensverksted

Detaljer om hvilke fag vi har ansvar for når, og hvilke gruppelærere vi har
til dette legges ut senere på Slack.

6.3

FFU må bli mer synlig

Det er vanskelig å ta kontakt med oss, vi må være mer synlige, spesielt for
førsteårsstudenter.
Plakaten vår i gangen ved Pendelen må oppdateres, med nytt bilde, kalender, mm.
Jan skal spørre Instituttet om å kjøpe en skjerm som kan henge ved Pendelen hvor vi kan ha info om arrangementer, slik det er andre steder.

6.4

Annet

Meld dere på MNSUs Freia-arrangement neste uke. Alle skal ha fått mail
om det. Det er gratis.
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