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1 Saksliste

1.1 Arrangementer i mai
Eksamensavbrekk/spillkveld 12. mai. Ingen andre arrangementer siden eksamenssesongen har begynt.

1.2 Obligatoriske oppgaver på Matematisk institutt
På fakultetsmøtet ble det presentert statistikk om antall bestått for MAT1110 oblig 1 denne våren (med kun
ett forsøk) og de to tidligere vårsemesterene. Tallene indikerer at kun ett forsøk fører til at færre består, slik
at flere studenter ikke kan ta eksamen. En kommentar til denne statistikken er at den er presentert på en litt
misvisende måte, ved at man sammenlikner antall bestått kun på første forsøk mellom våren 2020, 2021 og 2022.
Statistikken inneholdt også tall om antall som bestod på andre forsøk tidligere år, og disse burde inkluderes for
å se en total effekt av antallet studenter som ikke består og som derfor ikke får tatt eksamen.

Fakultetet har startet en arbeidsgruppe som skal utarbeide en ny løsning. På forrige møte med fakultetet
ble det også diskutert rundt hvordan hensikten med obliger er å lære av dem og at løsninger burde reflektere
dette. Det er et nytt møte i morgen (29. april), der MFU sender Agmund, Feliks, Jouval, Iunia og muligens Oliver.

Medlemmer av MFU forslår følgende:

• Innleveringer som man kan få tilbakemelding på, men som ikke er obligatoriske. En kommentar til dette er
at det kanskje ikke vil fremme læring på samme måte som obligatoriske oppgaver uten det ytre presset om
å levere.

• Flere typer obliger, f.eks. muntlig og skriftlig, med muligheter til andre former/typer også. Dette kan øke
læring ved å få studenter til å arbeide med stoffet på flere måter, og kan muligens lette på arbeidmengden
til rettere.

• Flere mindre obliger, eventuelt hver/annenhver uke, på samme måte som fag på fysisk institutt (f.eks.
FYS1001). Instituttet har tidligere argumentert mot dette med at det fører til at emner med mange obliger
prioriteres over andre emner gjennom hele semesteret. (Her er det også mulig å øke fysisk oppmøte ved å
gi studenter mulighet til å slippe en oblig dersom de møter opp på nok gruppetimer - se under Eventuelt -
Øke fysisk oppmøte blant studenter)
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1.3 Sommeravslutning
MFU vil arrangere sommeravslutning for alle matematikkstudenter der MFU kan kjøpe inn litt mat og snacks.
Det ble forslått at vi kan be om å låne grillene i Fysikkbakken. Agmund sender mail om dette samt reservasjon av
fysikkbakken hvis dette er nødvendig. Da må MFU sannsynligvis kjøpe inn kull. Penger til dette arrangementet
ble vedtatt under Eventuelt. MFU skal ha et møte før sommeravslutningen for nærmere planlegging.

Mulige datoer kan være fredag 10. juni eller 17. juni. Eventuelt i en av disse helgene. Florian lager avstemning
på Facebook-gruppen “Studenter ved Matematisk institutt” slik at studentene kan bestemme hvilken dato som
passer best i forhold til deres eksamener.

1.4 Saker tatt opp i Bachelorrådet, Masterrådet, Studieutvalget eller Instituttstyret
Bachelorrådet:
Det er en plan (innen 2 år) om å endre på bachelorprogrammene på MI. Det planlegges en ny bachelorgrad som
skal være mer generell matematikk, og det vurderes å legge ned MAEC. I tillegg skal det bli en integrert master
i aktuar.

Studieutvalget:
På møtet ble det diskutert rundt obliger, men hovedfokus var at det sosiale miljøet er for dårlig. Det ble blant
annet påpekt at det er stille i pausen i forelesning på fellesfag, der det tidligere har vært mye sosialisering. I
tillegg ble det diskutert rundt det at få studenter møter opp til fysisk, og om dette er et problem som man burde
finne løsninger til.

1.5 Fastsette om vi skal ha merch eller ikke
Det er stor uenighet innad i MFU om hva slags genser som skal benyttes. En mulighet er å kjøpe inn ønsket
genser og deretter trykke logoene på denne selv. Dette kan f.eks. gjøres på Deichman. Jouval sender mail til
instituttet og sjekker hvor mye MFU kan få i støtte til merch.

Eventuelt
Pengebruk

Midlene som vi søkte om er enda ikke mottatt. Det har vært dårlig kommunikasjon fra instituttets side der
økonomiansvarlig Jouval har måttet purre flere ganger. MFU har 10 000 kr til rådighet, men vi ønsker å ha ca. 5
000 kr i buffer til neste års allmøte i tilfelle midlene fra instituttet tar enda lengre tid.

Vedtatt pengebruk totalt 5000 til pizza og brus og noen poser snacks for spillkveld/eksamensavbrukk og
sommeravslutning ved en rask omgjøring til hybridløsning for å være stemmedyktige.

Sende inn saker før innkalling

Det er for få som melder inn saker før møter, slik at mye ender opp på Eventuelt. Det påpekes at det tydeligvis
er mange potensielle saker som ikke meldes inn, slik at Agmund ikke kan avgjøre når det er nødvendig å ha et
møte.

Det ble forslått at Agmund kan sende midlertidig saksliste slik at folk kan ha oversikt og komme på sine
saker før offisiell innkalling, men dette virket ikke aktuelt.

Øke fysisk oppmøte blant studenter

Et argument mot digitale alternativer til fysiske forelesninger er at det kan bidra til at færre møter opp fysisk.
En kommentar til dette er at det har vært opptak tidligere år, før korona, der mange fortsatt har møtt opp fysisk.
Eventuelt så kunne man vurdert å utsette publiseringen av opptak noen dager slik at det blir mer praktisk å
møte opp fysisk, enn å vente på disse. Tidligere ble jo ofte opptakene publisert 3-4 dager etterpå. MFU mener at
problemet trolig er sosialt.

MFUs forslag til å øke oppmøte:
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• Gratis kaffe eller andre arrangementer i pausen. Fysisk fagutvalg har gjennomført dette.

• Fokusere på å lage lavterskel kollokviegrupper eller forbedre gruppetimene. Det er i disse at studentene får
mulighet til å bli kjent og jobbe sammen med stoffet slik at de går på forelesning eller sitter på Blinderen
sammen utenfor gruppene også. En grunn til å møte opp i forelesning er å møte venner, så da må disse
vennskapene skapes. Gruppene bør være små der det er fokus på å skape en kollokviefølelse. På ES har de
en liknende løsning der en lønnet eldre student sitter og jobber med ca. 6 studenter én gang i uken. Dette
fungerer bra og er et lavterskel tilbud.
På fysisk institutt har de mer aktive gruppetimer/seminarer med små diskusjonsgrupper som ser ut til
å fungere bra. Det er lette diskusjonsoppgaver først der studentene kan bli litt kjent og deretter tyngre
regneoppgaver. Denne løsningen finnes allerede i noen fag på matematisk institutt. Denne løsningen har
også et ekstra insentiv ved at studentene kan slippe en obligatorisk oppgave ved å møte opp på nok
seminarer.
En mulighet er at instituttet fordeler studentene basert på et skjema der studentene kan melde seg på
kollokvier. Dette skjemaet kan publiseres av foreleseren i begynnelsen av semesteret. Fordelingen kan være
tilfeldig, basert på ønske fra studenten og/eller være avhengig av faddergruppe.

Det ble kommentert at det kanskje ikke er nødvendig å diskutere dette siden det er mulig at lite fysisk
oppmøte er et koronafenomen som vil gå over av seg selv. Et argument mot dette er at det ikke nødvendigvis
løses av det kommende kullet som har hatt hele videregående på nett. Konklusjonen er at det er vanskelig å si
om dette vil gå over eller ikke.

Møter fremover

Bare ett møte til med mindre det kommer inn flere saker. Møtet blir før sommeravslutningen.

Opptak/zoom

Små videoer om sentrale temaer eller opptak er et bra tilbud som MFU støtter. MFU ser ikke behovet for zoom
nå lenger.

Fadderuken

MFU bør være synligere under fadderuka, slik at nye studenter kjenner til hvem vi er og hva vi gjør. Vi har også
ansvaret for en quiz under fadderuka. Dette tas opp på neste møte.

Korrekturlese vervoversikt

Agmund og Iunia har meldt seg villige. Forslag om å spørre Oliver.
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