
Innkalling
Fra: Sara Mediå
Til: Studentutvalget ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Kopi til: Fagutvalgene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Dato: 12.11.2021

MNSU-styremøte 14-2021
Det innkalles med dette til ordinært møte i Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg

Møtedato: 15.11.2021
Møtetidspunkt: 1615-1705
Møtested: MNSU kontoret på Vilhelm Bjerknes hus

O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak

123  2021 Godkjenning av innkalling
Godkjent uten merknader

V

124  2021 Valg av ordstyrer og referent
Leder som ordstyrer og Alina som referent

V

125  2021 Godkjenning av referat
Godkjent uten merknader

V

126  2021 Orienteringer
Saksbehandler: Sara
PR:Ingenting å rapportere
Kjemisk: Ikke tilstede i møtet, men heller
ingenting å rapportere.
Matematisk fagutvalg:Ingenting å orientere om.
Hyttetur gjennomført. Mange førsteårsstudenter,
veldig hyggelig,
Fysisk fagutvalg: Skal sette opp postkasse for å få
mer tilbakemelding fra studentene.
Farmasi: Hatt vaffellunsj, og boller. Skal
arrangere grøtkveldi gog fagvkeld. Og fått et
felles rom for alle foreningene. Og et bibliotek
hvor studenter leverer inn gamle bøker som
andre studenter kan låne.Over nyttår blir det ball
og hyttetur.
Biovitenskapelig fagutvalg: Har fortsatt
vannproblemer. Har snakke tmed kjemi om å slå
sammen fagene Innføring i kjemi og Generell
kjemi.
Astrofysisk: Har hatt møte i fagutvalget. Har
kjøpt inn litt brettspill og skal ha bowlingkveld
med pizza.
FUI: Har blitt spurt om å gjennomføre
undersøkelse om læringsmiljøet, men har bedt
instituttet gjøre det selv. Har besluttet å ha salg

10min O
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av forundringsposer med ting fra bokskapene i
januar. Driver med kursevalueringer. Veldig få
svar fra forrige semester.
GFU: Har hatt et møte hvor det ble snakket om
lesesalsplasser som de har fått.
Nestleder: Skal på workshop om driftsvilkår for
studentforeninger.
LEder: Har hatt studieutvalgsmøte. Snakket mye
om eksamen og masterpresentasjoner og
hvordan dette blir når man går fra digitalt til
fysisk. Har vært snakket litt om norsk som
undervisningsspråk.

127  2021 Studiebarometeret
Saksbehandler: Sara
Hadde egentlig frist på søndag, men har lagt til
en ekstra uke. Det er en nasjonal undersøkelse.
Det er ganske lav deltagerprosent på fakultetet.
Man må ha over en viss prosent for at svarene
skal bli tatt med. For lavt så blir det ikke anonymt
og da tas ikke være svare med. MN har 28 % så
langt. Få fagutvalgene til å promotere
studiebarometer.

5min O

128  2021 Saker til møte med fakultetet
Saksbehandler: Sara
Møte med fakultetet er neste torsdag kl 10.30 og
saker må sendes inn på forhånd. Send dem til
Sara.

5min O

129  2021 Ped-krav for undervisere
Saksbehandler: Erlend
På forrige arbeidsforum kom det med krav om at
undervisere må ha pedagogikk for å kunne få
undervise. Hva mener MNSU om det? På Geo må
søkere vise til tidligere erfaring med
undervisning for å kunne søke jobben. Det er
kurs forelesere kan ta, men det er frivillig og de
som trenger det mest, er kanskje de som ikke tar
det. PHD-studenter har ofte krav på seg om at de
må gjennomføre plenumsregning på
matematisk. Hvordan skal det fungere i
sammenheng med dette? Et alternativ er at
PHD-studentene kunne fått betalt for å ta kurs i
PED. Kanskje det ikke er pedagogikk de trenger,
men kurs i foredragsteknikk? Lære å lage gode
lysbilder og holde engasjerende foredrag?
MNKOM har et kurs i dette allerede. Kunne dette
vært gjort obligatorisk for alle? Vi bør kanskje
være forsiktige med å tvinge erfarne forelesere
til å ta kurs de ikke ønsker. Det kan skape

15min D
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misnøye. Dette blir sak på neste møte med
fakultetet.

130  2021 Avklaringer for allmøte
Saksbehandler: Sara
Fagutvalgene med henge opp plakater. Det
kommer også Facebookarrangement.
Saksforberedelser tas på neste arbeidsmøte. Alle
bes lese vedtektene før neste arbeidsforum og se
om de vil foreslå endringer.

10min D

131  2021 Handlingsplan for MNSU
Saksbehandler: Sara
Trenger vi å ha en handlingsplan? Og skal den
vedtas på allmøte? Kan være et godt verktøy for
å konkretisere hva vi ønsker å utrette i løpet av
et semester. Særlige ting man ønsker å ha fokus
på. Det kan tenkes at dette bør være et løpende
dokument som eies av MNSU, ikke allmøtet.

5min O/D

132  2021 Eventuelt
Fra Geo: Faste tilbakemeldinger fra sensor om
eksamen har vært oppe i MNSU før. Det vil si at
alle får en tilbakemelding uten å måtte be om
den. Bør MNSU komme med en slags mal til
hvordan en slik tilbakemelding bør se ut? Og bør
man kunne be om tilbakemelding av bare én
oppgave i stedet for hele eksamenen? Og kan
dette gjøre det raskere å få den? Ofte tar det
veldig lang tid. VI vet ikke helt hvordan
klageprosessen ser ut og fungerer. Vi må kanskje
sette oss litt mer inn i hvordan systemet ser ut
før vi uttaler oss om dette. Leder sender en
henvendelse til administrasjonen og ber om info.

O/D

133  2021 Møtekritikk
Fancy-classy møte neste gang. Dresscode: gidd å
legg litt effort i det, da.
Check out
17:30

50min

Sara Mediå

Leder for Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg

127 Studiebarometeret



Innkalling
Fristen for å svare på Studiebarometer-undersøkelsen er blitt utsatt til søndag 21.

november. Fakultetet ønsker hjelp til å spre informasjon om dette til studentene, f.eks. gjennom

fagutvalgs-kanalene.

128 Saker til møte med fakultetet

Neste møte mellom MNSU/FUene og fakultetet finner sted torsdag 25. november. Frist for å melde inn

saker er torsdag 18. november; saker kan sendes til leder som syr de sammen og tar de videre.

129 Ped-krav for undervisere

Diskusjon om krav for pedagogikk-kunnskaper for undervisere på MN.

130 Avklaringer for allmøte

Tid lagt inn for å fikse eventuelle problemer relatert til allmøtet.

131 Handlingsplan for MNSU

Utforming av en handlingsplan for MNSU kan være til hjelp for å styre arbeidet i en mer konkret retning.

Tar opp temaet og tar imot kommentarer.


