
Referat
Fra: Sara Mediå
Til: Studentutvalget ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Kopi til: Fagutvalgene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Dato: 28.11.2021

MNSU-styremøte 15-2021
Det innkalles med dette til ordinært møte i Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg

Møtedato: 29.11.2021
Møtetidspunkt: 1615-1655
Møtested: MNSU kontoret på Vilhelm Bjerknes hus

O: Orienteringssak. V: Vedtakssak. D: Diskusjonssak

134  2021 Godkjenning av innkalling
Godkjent uten merknader

V

135  2021 Valg av ordstyrer og referent
Leder velges til ordstyrer og Alina velges til
referent.

V

136  2021 Godkjenning av referat
Godkjent uten merknader

V

137  2021 Orienteringer
Saksbehandler: Sara
Hanna, Kjemisk fagutvalg: Fikk innvilget penger
fra Sio til julekos. Kjøpt inn julebrus og
pepperkaker. Skal i tillegg ha vafler hver fredag i
tre uker. Eiendomsavdelingen snakket om asbest
på bio- og kjemibygningen. De må ikke henge
opp noe på veggene.
Anne-Lise, Farmasi: Hatt grøtkveld. Stort
oppmøte. Hyggelig.
Lisa, Geo: Har delt ut pris for beste foreleser.
Alina, Informatikk: Intet å rapportere.
Erlend, Nestleder: Vært på møte for
læringsformidlingsforum. Snakket om IFI og
rapportene som har kommet derfra om
trakassering. Det ble kommentert på generelt
grunnlag at det har vært en økning av røde og
gule varsler.  Men det er også rapportert inn ting
dette semesteret som har skjedd før. Lurte på
om kanskje fakultet skal gjøre undersøkelsen om
læringsmiljø i stedet for instituttet. (Da bør vi
gjøre tiltak for å sørge for å få svar. For eksempel
be om at de fyller ut i forelesninger, at det settes
av tid og de bes om å gjøre det)

15min O



Referat
Noen har laget en Wiki om UiO retta mot fysikk
og astro, med informasjon om forelesere og
bilder som er screenshotta fra Zoom. Tror de vet
hvem det er og skal be de fjerne siden.
Sara, Leder: Plassproblemer er et
gjennomgående tema på flere institutter, og
hører hjemme på instituttene ikke
fakultetsmøte. MSNU anførte likevel at dette bør
man samsnakke om. Pedkrav-diskusjonen endte
med at Knut ønsker at vi får inn noen fra KURT
(Kompetanse senter ofor utanndaning oi relafalg
og teknologi) for å ofklrare hvaodan de jobber
medopplæroing av lærere innen disse
fagområdene. Det stilles nå mye høyere krav til
undervisningskompetanse ved ansettelser enn
før. Dette gjelder ved nyansettelser,men vil få
effekt etterhvert. Hatt studentparlamentsmøte.
Ikke så mye som er relevant for MNSU. Fra STUT
meldes det om masse krasj med obliger og
klager fra flere institutt. Foreleserne må sende
inn oversiktlig så dette kan planlegges og
koordineres. MN er valgt til å få en intern
revisjon av sensurprosessen. Kommer eksterne
folk som skal sjekke at vi følger alle reglene. REAL
undervisning skal skje i januar,og det blir spurt
om noen har ønsker til temaer. Vi kan sende inn
dette om vi skulle komme på noe. Helst så snart
som mulig.
Nils, Fysikk: Sak om studentrepresentasjon i
ansettelsesutvalget blir fulgt opp.
Anne Sofie, Biovitenskaplig faguvalg: Skal ha
julebord.
Felix, Matematisk fagutvalg: Har snakket om
utdeling av belønning til årets foreleser. Har
planlagt eksamensavbrekk med
baguettservering.

138  2021 Allmøte
Saksbehandler: Erlend
Litt bekymret for lavt oppmøte. Alle må bidra til
å promotere det hardere i dagene som kommer.
Vi bestiller pizza fra Ullevål til møtestart. Den er
alltid forsinket så da kommer den midt i.
Semesterberetning må fikses. Må få svar fra
økonomiansvarlig om regnskap.
Vedtektsendringer er klargjort og sendt ut.

15min O/D

139  2021 Ansettelsesutvalget på Fysisk Institutt
Saksbehandler: Sara

10min O



Referat
AU har spurt om å få droppe å ha en studrep
fordi det er vanskelig å finne noe til å ta vervet.
Dette er kanskje lovstridig. Fagutvalget har ikke
fått noe info om dette, henvendelsen er tatt
direkte til MSNU. En naturlig tilbakemelding er at
det er uaktuelt at å droppe en studrep, og at AU
på fysikk bør snakke med sitt eget fagutvalg om
dette.

140  2021 Eventuelt
Må velges ny representant til AU for fakultetet
for neste semester. Alina kan ikke fortsette fordi
det er krav om fysisk oppmøte.

O/D

141  2021 Møtekritikk

Check out 40min

Sara Mediå

Leder for Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg



Referat
138 Allmøte

Vi holder allmøte på torsdag. Det meste er på plass, men vi går gjennom for å se hva som mangler, og

finner en ordning for innkjøp av brus. (Forslag: Ta med folk etter møtet til en butikk for å kjøpe X antall

brus).

139 Ansettelsesutvalget på Fysisk Institutt

Som snakket om på forrige arbeidsforum har det vært ønsker fra en ansatt om å fjerne

studentrepresentasjon i Fysisk Institutts ansettelsesutvalg. Vi orienterer om status.


