Innkalling til møte fredag 22. november 2019,
kl. 14:15, på FFU-kontoret (vestre trappetårn)
Fysisk fagutvalg

Medlemmer
Hassan, Fredrik, Håkon Olav, Carl Martin, Jan, Sindre, Oliwia, Even Tobias,
Bror, Marcus, Svein Magnus, Hedvig, Johan Emil, Andrea Jensen
• Møtt: Fredrik, Johan Emil, Even Tobias, Hedvig, Andrea, Håkon Olav
• Ikke møtt: Carl Martin, jan, Bror, Marcus, Svein Magnus
• Meldt frafall: Hassan, Sindre, Oliwia
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GAD (Godkjenning av dagsorden)

Godkjent
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GAR (Godkjenning av referat)

Godkjent
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Oppsummeringsrunde

Bildet av fagutvalget på plakaten ved pendelen er ikke oppdatert, litt sent
i semsteret nå, men bør nevnes på allmøte at det skal oppdateres.
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Eksamensverksted

FYS2160: foreleser fikk besjed om feil dag. Ble ikke holdt. Kun 1 oppmøtt,
så ikke helt krise.
MatInf1100: 11 oppmøtte
fys1120: ca 20-30 oppmøtte
Ble dårlig blæstet; ikke i dete hele tatt i termo-forelesning, kanskje ikke
mat-inf. Kunne vi hatt plakater slik at folk kan se skriftlig tid og sted?
Bør gjøres godt i forveien. Fagutvalget ble lite involvert i prossessen og
hadde ikke mulighet til å bidra med hjelp for arrangementsansvarlig.
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Hyttetur

3 påmeldte, 1 betalt.
Dårlig blæsting, dårlig tid.
Gis ingen obligpoeng, kan vi få til dette? Tidligere har det vært for få obliger
til å få poeng for hyttetur, nå kan vi spøre foreleser om det kan være
mulig.
Vi må være raskere med å planlegge, kan ikke begynne i oktober. Må starte
med en gang fagutvalget er i gang.
Vi burde bestille hytte til neste spintur nå. Samarbeide med Görgen, finne
ut hvilken helg som er best i vår. Generelt burde vi alltid bestille hytte
til neste tur før siste møte i semesteret før.
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Studiebarometeret

30% hadde svart 24 timer før fristen, vet ikke endelig prosentandel.
Vi blæstet dagen før med vaffel, må være tidligere og synligere.
Ide til promotering blandt masterstudenter: Få liste fra instituttet over hvor
de har pult plage dem der.
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Økonomi
• Vi har enda ikke fått støtten på 15.000kr fra instituttet inn på konto,
men forventer det ila. uka. Dersom det ikke er der innen tirsdag skal
Fredrik igjen purre på økonomiansvarlig på instituttet.
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• Dette semesteret har vi brukt penger på Allmøte, eksamensverksted,
møtesnacks. Vi skylder en del til Fredrik og til FysFor, men etter
dette er regnet med har vi ca 6-7000kr igjen. Dette brude brukes
opp før semesterslutt. Vi tar utsettelse til neste møte å bestemme
hva vi skal gjøre med dem, men alle kan komme på ideer. Forslag er
post-eksamensavslappningskveld 17. desember, pizza til styret på neste
møte, en bedre middag på neste møte og julebord for styret.
• Angående det vi skylder til FysFor har vi ikke mottatt eksakt beløp,
kontonummer penegene skal sendes til, eller dokumentasjon/kvitering,
så det er ike så mye økonomiansvarlig kan gjøre med dette for øyeblikket. Dette gjelder 0.5 lam til grillfesten før sommeren.
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8.1

Arrangementer
Fysikk i Origo

Vi kan opprette Email-kommite som skal blandt annet sende email til mulige
Fysikk i Origo-holdere. Lagre liste over folk, dele opp og ta kontakt.
Ikke bare tenke professorer på UiO, men andre ansatte, PhD-er, masterer,
privat sektor. Det fins mange som ønsker å presentere for fysikkstudenter, vi må bruke dem.
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Canvas

Canvas har dårlig layout, er lukket for andre, kan ikke stille anonyme spørsmål, vanskelig å finne tilbakemelding, får ikke opp varsler på en god
måte.
Emneside, devilry og piazza er en god kombinasjon. Men kan standarisere
emnesiden noe. Emnesiden har ikke to-veis kommunikasjon, men vi har
piazza for dette.
Bestemmer ikke noe om hvor vi skal ta dette videre.

9.1

Emne evaluering

Sindre sier han vil gå for semesterevaluering i tillegg til valig emneevaluering.
vi har enda ikke fått mal fra IFI for emneevaluering, Johan Emil skal fikse
dette og gi til Sindre.
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Elite har ikke FYS-MEK-kunnskapene FA har
• Problem 1: MENA mangler MEK, Elite mangler FYSMEK før ELMAG. Det gis opplæring i MEK i starten av semesteret, men ikke
FYSMEK.
• Problem 2: Elite har ikke egen studentrepresentant i faget, og på spørsmål om dette svarte foreleser at det skal være greit å gå til andre studentrepresentanter for andre linjer. Dette gjør at Elite føler seg nedprioritet av foreleser.
• Er dette er problem for prograrådet for Elite? Ørjan Martinsen leder
dette, vi kan sende mail til han. Utfra det han sier tar vi det opp med
foreleser neste år. Det bør nevnes at dette er et problem som både
påvirker Elite-studenters mulighet til å gå opp til eksamen (obliger),
og resultat på selve eksamen. Elite-studenter har høyere strykprosent
enn andre linjer i faget.

11

Knask

Even Tobias tar med.
godkjent
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Evt

Nestleder har motatt mail direkte fra instituttet fordi instituttet ikke får
kontakt med fagutvalget gjennom den vanlige emaillista eller leder.
Dette gjør at vi ikke blir sendt eller kan lese viktige mail som fagutvalget skal vite om, for eksempel om tilsettelsesprossesser som krever
studentrepresentanter tilstede.
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