
Referat
Fra: Sara Mediå
Til: Studentutvalget ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Kopi til: Fagutvalgene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Dato: 17.04.2021

MNSU-styremøte 07-2021
Det innkalles med dette til ordinært møte i Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg

Møtedato: 19.04.2021
Møtetidspunkt: 1615-1725
Møtested: Zoom

O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak

57  2021 Godkjenning av innkalling

Godkjent

V

58  2021 Valg av ordstyrer og referent

Sara ordstyrer , Sigurd referent

V

59  2021 Godkjenning av referat

Godkjent

V

60  2021 Orienteringer

FUI: Har brukt tid på å diskutere hva man kan
gjøre for studentene. Studentene har ikke
nødvendigvis løsningen på problemene sine, og
tiltakene som blir vedtatt ovenfra treffer i liten
grad.

Vi diskuterer frafall.

J. E.: De to ukene før eksamen, spesielt
undfeburde det legges opp til at det er struktur
helt frem

SP: oppslutning ~10.5 %, må snart  velges ny
representant.

Fysisk: Hytteturalternativ som gir en godkjent
oblig.

15min O
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BFU: Skal arrangere frokost og foredrag, med
morgenlevering.

Farmasi: Instituttet arrangerer gåturer for
førsteårsstudenter. Prøver å involvere fagutvalg
og foreninger. Spørsmål om livsvitenskapsbygget,
hva slags arealer er det for studenter?

KFU: Har arrangert livet etter studiene. Godt
oppmøte, men flest studenter fra tredje året
bachelor.

A.M.: Gensere er bestilt. Har ikke fått
leveringsdato.

61  2021 Fadderuken 2021
Hvordan er fagutvalgene representert?
Matematikk: fagutvalget skal holde eget
arrangement.

Farmasi: Alle foreninger er invitert til  å
promotere seg selv, grillkveld.

Kjemisk: Tilsvarende som farmasi.

GFU: Et arrangement hvor GFU får introdusere
seg selv.

BFU: Har ikke pleid å promotere fagutvalget i
særlig grad, men det pleier å være samme folk
som

Burde fagforeninger o.l. få stå på stand under
realstart?
Positive til det, så lenge det er

10min D

62  2021 Allmøte V21

Hvordan kan vi få bra oppmøte på oppmøte?
- Refusjon av eget innkjøp av mat, vi

diskuterer hvordan det kan
gjennomføres.

Det er enighet om at dette er en god løsning,
men vi burde ha økonomiansvarlig tilstede før vi
vedtar pengebruk.

Blir enige om tentativ dato 20. mai

10min D
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63  2021 MNSU arrangement 2

Hva slags arrangement burde vi ha?
Lurt med åpent arrangement, kan godt brukes
som rekrutteringsverktøy.

Diskuterer treningsarrangement, kan kun
arrangeres digitalt.
Diskuterer mulig ukentlig løpearrangement,

10min D

64  2021 Lærings- og kommunikasjonsplattformer

Ikke flere læringsverktøy, legg heller flere penger
i læringsassistenter. Mye diskusjon.

10min D

65  2021 Eksamen H21

Skal det være fysisk eller digitalt?
Situasjonen nå er ikke så annerledes enn sist år,
eneste måten å være sikker på at eksamen kan
gjennomføres for alle er at den er digital.

Hva gjør man for studenter som ikke kan være
der?
Hvis det er mulig å få valgt hjemmeeksamen, så
vil nødvendigvis alle som ønsker å jukse velge
hjemmeeksamen.

Enige om at det burde være lagt opp til digital
eksamen, fordi det er det eneste vi vet kan
arrangeres. Være forberedt på worst-case
scenario.

Positive til hurtigtest før eksamen,

15min D

66  2021 Eventuelt O/D

67  2021 Møtekritikk

Check out 70min

Sara Mediå
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Leder for Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg

61 Fadderuken 2021

På hvilken måte ønsker MNSU å delta i fadderuken?

Ifm med et læringsmiljøforum møte denne uken er det ønskelig at vi gjør oss opp noen tanker rundt

arrangementer som kan holdes utenfor VB til Realstart, og om det er greit at fagforeninger har stand på

Fredrikkeplassen samtidig.

62 Allmøte V21

Sette en tentativ dato. Blir etter alt å dømme digitalt; ønsker vi å premiere oppmøte på noen måte?

63 MNSU arrangement 2

Vi ønsker å få til enda et arrangement dette semesteret før eksamenstid; noe chill, lavterskel.

Internt for fagutvalgene eller eksternt for alle?

64 Lærings- og kommunikasjonsplattformer

Canvas, Mine Studier, emnesiden, e-post, Padlet, Zoom, Piazza, Devilry, og nå Snapmentor: har vi for

mange digitale plattformer? Hva hadde vært en bedre løsning for studentenes skyld?

65 Eksamen H21

Fysisk oppmøte eller digital hjemmeeksamen? Det vil være en usikker situasjon til høsten mtp

restriksjoner, grunnet usikkert vaksineringsløp, mutant-varianter og muligheten for oppblomstring av

lokale smitteutbrudd.

Hos undervisningsledere er behovet for å kontrollere fusk stort, og oppfattes som ikke godt nok dekket på

hjemmeeksamen (spesielt på lavere nivås emner).

Ved fysisk eksamen: hvordan håndterer man de som ikke kan være der? Grunnet karantene, symptomer

og andre korona-relaterte årsaker.

Er det en mulighet å tilby hurtigtesting på eksamenslokalet?
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