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O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak

38  2021 Godkjenning av innkalling
Godkjent

V

39  2021 Valg av ordstyrer og referent
Ordstyrer: Sara
Referent: Erlend

V

40  2021 Godkjenning av referat
Godkjent

V

41  2021 Orienteringer
Saksbehandler: Sara

Feliks og MFU: har hatt digitale arrangementer

med god suksess.

Alina og FUI: ga tidligere et skriv om viktigheten

av å dele lenke til emneevalueringsskjemaer.

Dette ble gitt under en misforståelse, og skrivet

trekkes tilbake. Yoshi går inn for at alle

emneansvarlige skal komme med en kort

oppsummering av resultater fra emneevaluering,

og emneansvarliges mening. Ønsker synliggjøring

av resultater. Nytt skriv kommer trolig. FUI har

Kvinnedagenkonkurranse, med mange kule

15min O



premier.

Jonas og Astro: Ikke mye aktivitet.

Johan Emil og STUT+bokskap: Ilan var tilstede og

orinterte om hvordan førsteårsstudenter hadde

det, og det var ikke godt. Folk føler de henger

bak, og har ingen å sammenligne sin manglende

progresjon med.

Mange har kommet inn med bokskapbetalinger.

Mer under sak om klipping. Frykt for at mange

skap klippes, og det tas hvis (når) det blir et

problem.

Anne-Lise og Farmasi: Skal arrangere spillkveld

neste uke.

Nafias og BFU: Musikkbingo. Få møtte opp, men

var gøy.

Oliwia: Ingenting å orientere om.

Hannah og KFU: Ikke noe å orientere om.

Anna og PR: Fikk henvendelse fra A-lista, der en

ønsket å komme for promotering. Det ble avslått

MNSU ønsker å være partipolitisk uavhengig.

Ellers påminnelse om Musikkbingo+Quiz, og

oppfordring om å sette seg på interessert/skal

for å øke eksponeringen.

Bjørn: Ingenting å orientere om.

Erlend: Møte om MN Læringsmiljøforum. Mye

om det Ilan sa, og snakk om små grep man

kunne gjøre for å skape godt læringsmiljø.

Oslo Science City møte. Studenter delt i grupper

for å komme med innspill til hva som bør

inkluderes i innovasjonsdistirktet. Mye enighet

om behovet for møteplasser for studenter å



diskutere faglig/ufaglig. Møteplasser vil samle

studenter i innovasjonsdistriktet. Snakk om å

inkludere en fast studentrepresentant til å

plukke opp studentrelevante saker fortløpende.

42  2021 Master-utsettelser V21
Saksbehandler: Sara
Sara orienterer om status. Var ulike meninger

per. institutt, men også diskusjon om utsettelse

på korte vs. lange oppgaver.

Johan-Emil legger til at det  var utsettelser kullet

før, og derfor bør det gjøres nå og da årets kull er

enda mer påvirket.

En påpekte at andre grep en utsettelser kan

være mulig.

Masterstudent sa at å gi en blank utsettelse på

alle føles rettferdig. Årets kull har vært påvirket

hele sin skriveperiode, og mange har måttet

være hjemme.

Kan være problem å ha utsettelse da ny dato vil

være farlig nære fellesferien. Dette ble funnet

løsninger for året før, så børe være mulig å få til

nå også.

Kanskje studenter kan gi utrop dersom de skulle

ønske kortere(?) utsettelse.

10min D

43  2021 Eksamensklager
Saksbehandler: Anna
Anna orientere: Hun snakket med sin veileder

Ute om hvordan eksamensklager foregår.

Studentene vet ikke alltid hvor de har gjort feil.

Dersom emneanvarlig får mange klager vil det

være vanskelig å skrive en full klage til alle

studenter.

Ute foreslo at studenter får et skjema der de sier

hva de ønsker ut av klagen, om de vil vite hvor

det gikk feil i eksamen f.eks. Kan lønne seg å

gjøre klageprosessen mer personlig, fremfor å

trykke på en knapp.

5min O/D



Det ble plukket opp at dette skjemaet kan heve

terskelen for å klage, og dette med at klager skal

være lett å gjøre er fordi det skal være lavterskel

å be om begrunnelse/klage.

Å heve terskelen for en klage er ikke

nødvendigvis kun negativt. Klagene opptar

ressurser som tas fra andre steder av

undervisningen. Undevisere får mindre tid til å

gjøre andre ting. Dersom terskelen heves vil

useriøse klager kanskje bli loket ut.

Denne “knappen” er trolig ikke for klager, men

begrunnelse.

Det er viktig å få en indikasjon på hvor det gikk

galt under eksamen, det er viktig for læringen.

Retting foregår sjeldent alene. Det bør ikke gis en

urettferdig karakter selv om det tar tid å lage en

klage.

Fra loven er det gitt at en klage skal utføres av en

ny sensor uten tilgang på original karakter og

besvarelse. For en begrunnelse er dette en

annen sak, da begrunnelsen gis av de som satte

original karakter. Loven forhindrer ikke at det

skal bes om begrunnelse for hvorfor man ønsker

begrunnelse, men som sagt vil terskelen økes av

implementeringen av denne løsningen.

“Tulleklager” antas å ofte komme fra de som ikke

har noe å tape ved å klage. På begrunnelse er

det trolig studenter som vil vite hva de ønsker.

Det ble påpekt at studenter ofte ber om

begrunnelse og deretter ber om klage.

Begrunnelser kan gis muntlig for å minske hvor

mye tid det tar å skrive en god begrunnelse. Det

vil ha potensial for å “avskrekke”.



Mange synes muntlig begrunnelse er skummelt,

og kan også avskrekke de som kommer med

seriøse klager. Terskelen for en begrunnelse bør

være lav.

Det er ved klager man har noe å vinne på

karakter, en begrunnelse er skapt for å vite

grunnen til at en gitt karakter ble… gitt.

For sensur og klage skal sensor være fullstendig

uvitende til tidligere resultater, og forrige sensor

skal ikke være involvert.

Ved at studenten fyller ut et skjema kan man se

seriøsiteten i at de ber om begrunnelse / klage.

Fra underviseres perspektiv vil

begrunnelser/klager uansett ta tid fra annen

jobb. Dette perspektivet bør ikke gå utover

vanskelighet for å be om en begrunnelse / klage.

Et tall på antall “tulleklager” vil hjelpe med å

finne en løsning.

Konklusjon: Det ønskes at studenter skal få en så

god begrunnelse som mulig, uten at undervisere

bruker verdifull energi på useriøse begrunnelser

/ klager.

44  2021 Klipping av bokskap
Saksbehandler: Sara, Johan Emil
Sara orienterer: Johan Emil er snill med å utsette

betaling.

Kan man møte fysisk for å klippe? Det foreslås

noen få, men det vil ta mye tid. Dersom man er

flere vil det gå raskere.

Det er mulig å si man skal klippe etter en frist,

men så klippe når det er mulig å klippe.

5min O/D



Om det ikke går an å møtes for å klippe er det

ikke sikkert folk ser varsel om manglende

betaling.

45  2021 Nye gensere
Saksbehandler: Anna

5min D

De gamle genserne er tykke, hva med tynnere

gensere? Tynne college / long-sleeve / t-skjorter?

Trykk kan settes på ryggen, kan også printes på

armen.

Godt forslag med nye, tynnere genser, og det er

positivitet mot nye gensere.

Vil trolig bli billigere enn sist.

46  2021 Eventuelt
Valgstyre: Kanskje 2 timer i løpet av året, men

skrives noen mail med Jarle Nygård. Ta kontakt

med Sara.

Fast referent: Leder vil ikke tvinge uvillige

medlemmer til å referere fast. Ta kontakt med

Sara.

O/D

47  2021 Møtekritikk
Det var god diskusjon.

Check out
Møteslutt 17:14

45min

Erlend Tiberg North

Nestleder for Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg, referent for møte 05-2021.


