
Referat
Fra: Sigurd Fladby
Til: Studentutvalget ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Kopi til: Fagutvalgene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Dato: 8.11.2020

MNSU-styremøte 16-2020
Det innkalles med dette til ordinært møte i Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg

Møtedato: 09.11.2020
Møtetidspunkt: 1615-1800
Møtested: Zoom

O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak

141  2020 Godkjenning av innkalling
Godkjent.

V

142  2020 Valg av ordstyrer og referent
Sigurd er ordstyrer og Mohamed er referent.

V

143  2020 Godkjenning av referat
Godkjent.

V

144  2020 Orienteringer
Saksbehandler: Sigurd
Anne-Lise-Farmasi: Neste fagutvalgsarrangement
er på onsdag 11 november. Men det andre
arrangementet blir nok avlyst på grunn av de nye
smitteverntiltakene.

Hanna-Kjemi: Det skal holdes eksamensverksted,
men det blir digitalt på grunn av de nye tiltakene.

Sara-MNSU: Det har vært studieutvalgsmøte om
undervisning, eksamen og fusk. Har blitt planlagt
også å ha digital eksamen neste semester.

Ida-Matte: Arrangementer har blitt avlyst pga de
nye tiltakene, og prøver nå å legge det om til
digitalt.

15min O

145  2020 Undervisning, eksamen, årets foreleser
Saksbehandler: Sigurd
Det ble diskutert om kommunikasjon angående
informasjons utdelingen har vært litt tregt i år.

10min O/D
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All eksamen og undervisning skal settes over til
digitalt, og de med unntak skal bli informert om.
Fristen for dette er i mars 2021.

146  2020 Sosialt arrangement
Saksbehandler: Sigurd
Første arrangementet til MNSU dette
semesteret. Det blir spillkveld og quiz. Det blir
også premier. Skal også prøve å promotere for
allmøtet til MNSU som er torsdag 12 november.

10min O

147  2020 Neste arbeidsforum
Saksbehandler: Sigurd
Blir arbeidsforum neste uke. Gi muligheten for
de nye medlemmene om å bli kjent med MNSU
og stille spørsmål.

5min O

148  2020 MN LAMU
Saksbehandler: Sara
Blitt kontaktet av Realfagsbiblioteket om
dannelsen av et læringsmiljøutvalg. Dette skal
være et langvarig prosjekt og skal være på
fakultetsnivå. Men det finnes allerede et slikt
utvalg (LAMU). Det er arrangert et møte
førstkommende torsdag 12 november for å
diskutere mer rundt dette her.

10min O/D

149  2020 Eventuelt O/V/D

150  2020 Møtekritikk

Check out 60min

Sigurd Fladby

Leder for Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg
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144 Orienteringer

145 Oppsummering undervisning, eksamen og årets foreleser
Vi tar en oppsummering av hva vi snakket om på møte med fakultetet og hva vi skal jobbe videre med.

146 Sosialt arrangement
Vi arrangerer et spillkveld med quiz og premier i dag, Anne Lise orienterer om hva vi tenker å gjøre. Jeg
håper dere oppfordrer fagutvalgene deres til å komme.

137 Neste Arbeidsforum
Neste uke arrangerer vi et arbeidsforum hvor vi prøver å gi litt opplæring til alle de som er nye i MNSU.

138 Etablering av (enda et) læringsmiljøutvalg
Realfagsbiblioteket tok kontakt og spurte om vi ville være med i et arbeidsmiljøutvalg eller tilsvarende. Det
er ikke helt klart foreløpig hva som er ønsket utbytte men det er planlagt et møte på torsdag. Vi kan
diskutere hva vi kan tenke oss å få ut av dette.


