KFU-møte 27. nov 2019
Tilstede: Erlend, Keerhty, Daniela, Haider, Kari Anne. Mathilde Verne var tilstede til 11:25.
Melika kom 11:25.
Møte satt: 11:16
1. Godkjenning av innkalling (V)
KA poengterer at vi ikke har sjans ti å komme gjennom alle punktene på én time.
Foreslår å flytte sak 6 opp til første sak, utsette 7 til workshop. Oppfordrer til å fatte
seg i korthet om oppdateringer og møter som har vært.
2. Statusoppdatering (O)
a. Labfrakkskjema - Laget, må fikses mer
b. Post - ingen
c. KJM1002 - Fulgt opp, møte m IBV. Skjema fikk 23 svar.
d. Python-orakel - Ordnet, sendes ut mail + SoMe-promo
e. Programråd MENA
Reviderte vitnemålstekst
Generisk kompetanse - Protester rundt opplegg, mye samme som
Kjemimaster
Programevaluering
Synkende søkertall – hvorfor? Sammensatt
Erlend: Lite å ha ett møte i semesteret.
3. Møter (O)
a. Tidligere
i.
MNSU
Konstituering.
STUT jobber m undervisning og norskkompetanse
KFU: Har vært opp i instituttstyret. Å undervise på språket
krever MYE mer enn å kunne «samtalenorsk»
ii.
Ukentlig utdanning
MENAutveksling
Generisk kompetanse
iii.
Insituttstyret
2 forslag til utlysninger
Kort orientering om neste budsjett
KD-stip: 1 fri stipendiat 2020
iv.
FULF (O+D)
1. FU-ledere skal skrive tekst om honorering av
instituttstyremedlemmer
KA: Koble på unistyretrepresentantene
Haider: Marianne Jacobsen kan være til hjelp
2. RealKarriere
Bedre ordning – ønsker fastere rammer
Tidspunkt matcher dårlig med sommerjobber.
Men er det ikke bra å ha det i feb når det er
mange andre i høst (Karriereuka, MAKE,
Dagen@ifi)?

4.

5.
6.

7.

Er stands best?
Faglige foredrag? Mer attraktivt for
BSc-studenter, fordi man ikke vil prate med HR,
man vil prate med de som gjør kule ting & vite
hva som skjer. Også 1. år master
Mulig å koble seg litt på livsvitenskapkonferanse?
3. CANVAS
Lukket, det er dumt
Mye variasjon i hvordan CANVAS/emnesider brukes
Emeneansvarlig bruker platformene forskjellig også
Mat & ifi bruker emenesider + devilry (mat bruker mer
canvas nå)
Kan alt ligge offentlig? Mulig å legge inn sperrer
KFU: Syns så mye som mulig skal ligge offentlig
Emneansvarlige er ikke kjent med mulighetene
som ligger i Canvas, bedre å lære dem opp i én
platform heller enn to
Nyttig å ha alt på ett sted
Offentlig finansiert utdanning bør være offentlig
tilgjengelig
v.
Budsjettmøte m KI
KFU får til allmøte og julebord
KA bemerker at hytteleie bør inn i hva instituttet støtter igjen.
Utrolig viktig for samhold mellom kullene på et studieprogram.
b. Kommende
i.
Ukentlig utdanning
ii.
KFU-workshop 5/12 kl. 17:00
KA holder i det
FB-arr kommer
Arrangementer (O+D)
a. Tidligere Eksamensverksted inkl. vafler
Utsettes til workshop
b. Kommende Grøtlunsj?
Diskutert.
MENAgeiret sier de har penger, men slik vi forstår det er det til
eksamensverksted.
KA lager oversikt over hva som må gjøres.
10. desember kl 12:30
Alkymisten (O+D)
Intet nytt
Den Gyldne Spatel (O+D+V)
Glassblåsing i gang
Julelunsj 19/12
Frist 5. des
Bestemmer tildeling uke 50. Doodle kommer.
Neste semester (O+D+V) - UTSATT til workshop

a. Nytt styre
b. Allmøtedato
c. Vedtektsendringer
8. Eventuelt og møtekritikk (O)
KFU må se på fremtiden til Prof. Teaching Ex.

