
Referat  

Fra: Hans Didrick Birkeland Kruse  
Til: Studentutvalget ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Kopi til: Fagutvalgene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Dato: 04.03.2019 
 

MNSU-styremøte 4-2019 
Det innkalles med dette til ordinært møte i Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg  
 
 

Møtedato: 04.03.2019 
Møtetidspunkt: 1615-1730 
Møtested: MNSU-kontoret 
 
O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak 
 

 

36  2019 Godkjenning av innkalling 
Godkjent 

 V 

37  2019 Valg av ordstyrer og referent 
Referent: Peter 
Ordstyrer: Didrick 

 V 

38  2019 Godkjenning av referat 
Godkjent, med at en unødvendig setning fjernes. 

 V 

39  2019 Møter og post 
Saksbehandler: Didrick 

- Blir presentert for Realistlista av representant fra Realistlista som 
observerer møtet. 

- Geo:  Seminar i Danmark for første klasse. Alle brenner nå for geologi 
på en helt ny måte. Promoterer suksesser fra fagutvalget. Har begynt 
med diplomutdeling/”Graduation” for både bachelor og master. 
Fadderuke blir arrangert i år. Omorganisering av emner på studiet. 

- STUT: IT Masterplan. Forklarte hvordan UiO satser på IT. Snakket om 
behov som finnes og hvordan de blir innfridd. 
Digital kompetanse: Digitalisering i en bredere kontekst. Hvordan blir 
vi påvirket av det? 

- FFU: Ventilasjonen blir slått av klokken fem. Ingen beskjed er gitt og 
dette gjør det vanskelig å studere ettermiddagstid. Har fått klager fra 
studenter på det. 

- Realfagsbiblioteket har en “Nerdy Science Cake”-konkurranse 14. 
Mars. Noen som har lyst til å lage kake? 

- FUI: Studiebarometeret og fokus på hvilke saker instituttet bør følge 
opp. Endret vedtekter og antall medlemmer fra 17 til 10-13. Gjeldende 
fra neste semester. FUI får ikke mail fra MNSU fordi de har endret noe, 
skal følges opp. 

- På fredag 1. mars var det studentkonferanse. Hyggelig. Mange fra 
avdelinger som man vanligvis ikke ser så mye var der og hilste. 

10min O 

40  2019 Bedre studentmedvirkning 
Hvordan skal vi jobbe for det? 

20min D 
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Saksbehandler:  Didrick 
Fra 2017: Studentmedvirkning. Forsøk på dette ble begynt, men endte ikke opp 
med å bli gjort. 
Studentbarometeret viser at vi er på gjennomsnittlig nivå når det gjelder 
studentmedvirkning. Kan dette forbedres? Hvordan? 
Emne-evaluering: Fagutvalgene gjør dette på forskjellige måter, Informatikk 
har evaluering av alle emner hvert semester. Det finnes også emneevaluering 
på instituttnivå som skal gjøres ca. hvert 3. år. 
Blir fagutvalg hørt på instituttet? I varierende grad. Enkelte har hatt dårlig 
samarbeid som har blitt forbedret. Geo forteller om god kontakt med 
instituttet. De fleste har en måte å møte instituttet jevnlig. Virker som 
kommunikasjonen fungerer mellom fagutvalg og instituttene. 
Er det noe fagutvalgene ønsker at MNSU skal engasjere seg i? 
FUI og Geo: Eiendomsavdelingen er vanskelig å ha kontakt med.  
MNSU har god kontakt, men kommunikasjon med studenter generelt virker 
manglende. 
MNSU kan invitere eiendomsavdelingen og fagutvalgene til møte. 
Studenter som sitter i kollegiale møter sammen med representanter som får 
betalt, får ikke godtgjørelse. Bidrar dette til å gjøre det mindre aktuelt for 
studenter å ta slike verv? Vi tror det. 
Fysiske møteplasser for studenter etterspørres. I Frederikkebygningen skal 
eiendomsavdelingen lage et oppholdssted for studenter. Scene eller 
biljardbord var tanker som ble luftet på studentkonferanse. 
MFU: Fakultetet ønsker at studenter skal være i faglig/sosial aktivitet på 
campus etter forelesninger. Dette går imot de begrensede åpningstidene som 
er på de fleste bygg. 

41  2019 Bokskapsklipping og middag 
Saksbehandler: Christine 
Mest populære dag fra avstemning på Slack: fredag 8. mars. 
Møte med fakultetet 12:15-14:00 samme dag. 
Bestemmer 16:00 fredag 8. mars.  
Utsetter middagen til neste uke. Dag for middagen blir bestemt på Slack. 
Diskuterer restaurant for klippemiddag. 
Velger ved avtemning å dra til Døgnvill.  

15min D 

42  2019 Saker til møte med fakultet 8.03 
Saksbehandler: Didrick 
Møter ved pendelen på fysikkbygget. 
Doene på VB er i dårlig stand og har dårlig hygiene. Ødelagte såpedispensere 
kan meldes inn til “send melding til eiendomsavdelingen”. Kan melde fra om 
mangler og feil der. 

- Felles-norm for kursevaluering med IFI som mal. 
- Ex phil og dannelse: Hva er barrierene for å endre noe? 

Ex phil har vært tilnærmet likt i svært lang tid. 
Det er det ene faget som alle som går på universitet må ta. Er 
formen/innholdet mulig å forbedre? Enkelte som mener de ikke lærer 
å reflektere, men bare redegjøre for kjente filosofers tanker. 

- UiOs strategi 2030: Hvordan kan vi spille inn på den prosessen?  

20min D 
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- Er studentene representert i arbeidet med handlingsplanene på 
instituttene som skal lages med grunnlag i MatNats Strategi 2030? 

- Hva er planen til UiO for å konkurrere med NTNU i forhold til 
rekruttering fra videregående? 

43  2019 Eventuelt og Møtekritikk 
Forside-bildet på Facebook-gruppen kan være et bilde av styret? 
Post på Slack for å planlegge når. Kan ta et nytt bilde når genserne er kommet. 
 
MFU: Bør vi sette opp prisen på bokskap? Blir en sak neste møte. 
 
Bra møte. 

10min O/D 

 Check out 
Møtet heves: 17:20 

75min  

 
Hans Didrick Kruse Birkeland 

Leder for Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg 


