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Evaluering av studieprogrammet
Kristoffer Hunvik
 Det skal foretas en evaluering av linjene teknisk fysikk, bio fysikk og medisinsk teknologi, bachelor og

master
i fysikk og lektorutdanning. Representanter på tvers av linjene styrer gjennomføringen av prosjektet og
holder allmøte mandag 12. oktober kl. 16. Dette vil bli en arena for tilbakemeldinger på hvilke områder
studentene selv mener at det trengs forbedringer, det vil bil en åpen diskusjon og alle meninger vil bli
videreformidlet. Som et eksempel fikk Elektro endret navn og lagt til fire nye fag da de gjennomgikk
tilsvarende evaluering av deres studieløp, så mulighetene er støre. Evalueringen skal holdes hvert femte år og
det vil bli servert pizza etter allmøtet.
Styrets tanker:
 Studentene må i større grad få være med må rekruteringen. Vi har mye å bidra med og vil på flere områder
appelere til yngre studenter.
 Labheftene/oppgavene for første og andreårskursene er veldig uforståelige og utdaterte. Ofte henger
forelesningene etter i pensum og studentene har ikke mulighet til å henge med på hva som foregår og
labjournalene forklarer ikke godt nok. De er alt for teoretiske og alt for lite pedagogisk formulert.
Forhåndsoppgavene er også svært ofte uklare, noe en labforelesning (tilsvarende
øvingstime/øvingsforelesning) ville rettet opp. Her ville elevene fått en mulighet til å hente seg inn og faktisk
forstå hva poenget med gjennomføringen av laben er.
 Det har også vært ytret et enormt stort ønske om et fysikkland tilsvarende matteland for teknisk og
biofysikk i mange år uten hell. Kjemi og Nano har vrimleområder som tilhører dem, mens det fellende
argumentet de siste årene i saken om et fysikkland og egne lesesalplasser har vært “at de ikke kan gjøre
forskjell på folk.”
 Nabla kan alltids trenge med økonomisk støtte.
 Nabla ønsker bedre kontakt med fakultetets ledelse. Byggsikring kalte inn styret til en lite informasjonsmøte
for at vi bedre skulle kjenne hverandres fjes, noe som gjør all kommunikasjon lettere. All kommunikasjon
med fakultetet skjer upersonlig over mail, noe Nabla ønsker å forandre.
 Alle linjeforeningene burde få egne printerkort. Vi printer ikke ut unødvendige mengder papir, og heller
ikke til personlige formål. Enkeltpersoner må per dags dato bruke opp sin egen kvote på å printe ut til
fellesskapet, noe som er svært dumt da de nå ikke har mer printing igjen til eget forbruk.
 Nabla ønsker også hjelp til å videreformidle vår kompetanse til arbeidslivet. Bedriftskontakten gjør en
strålende jobb, men dersom fakultetet har enda større kunnskap og kontaktmuligheter ute i arbeidslivet ville
dette vært til enormt stor hjelp! En ser nå at av alle Teknas medlemmer er det fysmat, med bare 65% med
jobb før endt studie, som ligger dårligst ann på arbeidsmarkedet. Vi trenger hjelp til å selge oss som
problemløsere.
 Matlabøvinger er et godt tiltak for å unngå temaet som pensum under skriftlig eksamen, men de er ofte
svært uforståelige, knotete og oppfattes som helt unødvendige uten noe læringsutbytte. Ofte lyder oppgaven
slik: “Fyll inn dette halvskrevne matlabskriptet og tolk dataene”. En bruker da flere timer på å se hva skriptet
skal gjøre og prøve å finne mangler, og ender da med å sløse bort mange timers arbeid som ikke har gitt noe
læringsutbytte.
 Det har også vært et problem at fagene ikke helt koresponderer med hvilke kunnskaper man har opparbeidet
seg gjennom tidligere fag når studieløpet endres. Det forventes dermed at man har kunnskaper man enda ikke
har hatt mulighet til å tilegne seg, da et fag eksempelvis har blitt flyttet til et semester tidligere. (eksempelvis
kvantekunnskaper i termisk fysikk etter det nye studieløpet for fysmat kull 14.)

 Biofysikk ytrer ønske om større valgfrihet for å kunne spesialisere seg ytligere. Flere ser på fag som
måleteknikk og instrumentering som mindre ønskelig når de skal velge sin yrkesretning, og ville heller valgt
fag som elektromagnetisk teori eller klassisk fysikk. Alt i alt ønsker de færre obligatoriske fag.
 Generelt på fysmat er det også et ønske med flere valgfag i tidligere semestere. En ser likevel fordelen
teknisk fysikk har av å samle alle valgfagene til fjerde klasse, da det vil bli lettere med utveksling.
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Runde rundt tastaturet
Olve 
Har gjort ferdig opplæring og vært på innutfest. Eureka og bedkommøtene har gått som vanlig. Er

også

i gang med HSPsøk igjen ettersom vi nå trer inn i fjerde kvartal. Var også på infomøtet om studforsk.

med

Andrea 
Innut fest på mandag :) Bryllup og torsdag og indøk sitt imm.ball på lørdag. Fastsatt første møte
de nye arr.kommerene, plukker ut oppgaver til disse.
Anne 
Deltatt på innut fest, arrangert filmkveld for Nabla, vært på første revyøving, deltatt på
linjeforeningsbryllupet til EMIL og Placebo, og vært på Colin Wrightforedrag i regi av EduCom. Jobber

med
Gobifolkene om å ordne offisiell NablaGobi. Jobber med høstens første nyhetsbrev, ser an hvordan
nyhetsbrevet fyller ut blogg+nabladet.
Kristine 
Vært på inn/utfest og hatt første Educommøte med de nye medlemmene. Arrangert Colin
Wrightforedrag i samarbeid med Vektorprogrammet. Har også organisert og arrangert infomøte for
StudForsk
med bespisning og foredrag av Christian Skau i samarbeid med Delta. Representert Nabla på EMIL og
Placebos linjeforeningsbryllup.
SivMarie 
Knødd med DnB, som e skikkelig vanskelig når det kommer til å endre navn i nettbanken, og nu e
alle utenom Erik og æ stengt ute, ute av stand til å gjøre nåkka. KJIPER’N, ris til DnB!!! MEN, hadde det
gøyyy på inn/ut, infomøte om studforsk og bryllupet til Emil og Placebo.

og

Kristian 
Sendt ut Nabladets septemberutgave lovlig sent til trykk. Oppdatert komitemedlemmer på nabla.no
mailinglista. Kalt inn til møte neste uke for å sette i gang oktoberutgaven, og kjører sosial kveld før den tid.
Vært på revyøving og deltatt på bryllupet til EMIL og Placebo.

inn/ut

Anders 
Tatt imot nye medlemmer i webkom. Lagd en brukerpollside på nabla.no (sjekk det ut!). Vært på
og studforsk.
Marie 
Vært på inn/ut og Emil og Placebo’s bryllup. Venter fremdeles på svar fra Peder Brenne før
lesesalprosjektet kan fortsette. Avtalt møte med Driften hos NTNU og skal møte dem på mandag for
å gå over kontoret og få nedskrevet hva vi kan og ikke kan endre på under den kommende oppussingen.

Også
ble endelig undersøkelsen om fadderperioden sendt ut og jobber i skrivende stund med å samle resultatene og
skal legge dem frem på styremøtet og møtet med NTNU, nødetater og Trondheims faddersjefer på tirsdag.
Hedda 
Vært på inn/ut, nabla fotografering og Indøks immball samt hatt kontortid. Har hatt møte med det nye
kjellerstyret. På møtet signerte de diverse skjemaer fra SiT, vi gjennomgikk hvordan man driver kjelleren og
fordelte stillinger. Det nye kjellerstyret hadde sin første åpning på fredag, det var en rolig kveld med god

stemning. Jeg har samlet sammen det gamle kjellerstyrets kritelister og samlet inn nøkler fra de gamle. De
nye har fått nøkler.
Petter 
Vært på Inn/ut, første revyøving, filmkveld med Nabla, og Erudios 10årsjubileum. Photoshoot på
Inn/ut og med Skråttcast #Nannestad. Bidratt i gavefiksing til Erudio og Janus. Dugnad med Gløsstudentenes
Idrettsforening for å pakke sammen defekte bumperzballer og sende dem i retur. Skrevet ordens og
drikkeregler til kontoret, og endelig kommet videre i komitédaljesaken. Signert bokskapavtale. Vært på
linjeledermøte.
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Godkjenning av dagsorden
Alle
Ris og ros
Alle
 Ros til: Edukom for arrangering av Colin Wright foredrag med påfølgende StudForsk, revyens første øving,,
og filmklubbens filmfremvisning.
 Ris til: Petter og Anne for å ikke skrive blogginnlegg i tide, det kommer straks.
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Eventueltsaker
Alle
Kaffesponsor. (Mc Donalds **ikke offentlig?**)
SivMarie

SivMarie sender ut søknader om sponsoravtale med kaffeprodusenter. Kan friste med at vi serverer flere
ganger ukentlig til en linjeforening med over 500 medlemmer, plakat på kontoret, reportasje med redaksjonen
osv.
 Måltid sponses til de flittige kjelleroppusserne, men i fremtiden må slike avgjørelser i “gråsonen” diskuteres
nærmere på forhånd grunnet avgjørelse på SKE 2014.
Gaveutdeling til fiskepasserne
Olve
 Olve kjøper inn vinflasker som styremedlemmene selv spleiser på til førstkommende kontortid.
Oppsummering
 Ønsker erfaringsskriv til internwiki slik at styret kan ha en felles database.

Anders
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Klager fra SiT (info, veldig kort)
Hedda
 Sjefen over alle kjellerne var i møte med SiT som fremdeles kommer til å være svært strenge etter å ha lest
Securitas’ rapporter fra fadderukene. Rapportene har ikke vært svært ille, men det går på de samme generelle
punktene for alle kjellerne som å ikke tisse ute, knuse flasker overalt osv. Kjelleren vil nå begrense utlån til
andre enn arrangementer direkte knyttet til Nabla for å i større grad kunne unngå å bli stengt av SiT ved å ha
kontrollen selv.
 Det største problemet er tissing ute når doløsningene inne er så dårlige. Noen kjellere har hatt råd til å slå
ned vegger ut utbedre et større område for flere toaletter, men dette har ikke Nabla hatt råd til. En mulighet er
at kjellerne sammen søker om støtte til et utehus med mange offentlige toaletter, noe liknende en kan finne på
offentlige strender, som står i stil med studentboligene. Slik vil en unngå det største problemet når det gjelder
sjenering av beboerne på Moholt.
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Slack
Petter
 En mer profesjonell nettjeneste enn facebook som tilbyr et system som er mer oversiktlig og som også gir

rom
for flere arenaer knyttet sammen. Det vil dermed være lettere å danne et arkiv og dermed lette
erfaringsoverføringen. Dette finnes også som en app. Webkom vurderer sterkt å ta dette i bruk og styret vil
kjøre en prøveperiode.
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Pins

Petter

 Det har kommet negative tilbakemeldinger på skikken om å bytte pins på styrearrangementer. Er dette noe
som senker kredibiliteten og æren rundt det å ha gjennomført et opptak?
 Styret sitter igjen med en felles mening om at dette er å legge for mye i en svært artig og samlende skikk.
Det er en vennskapstradisjon mellom styrer, en knytter en historie til hvert pinbytte og husker bedre hver
enkelt kveld og samtale. Det er en svært god icebreaker i møte med nye styremedlemmer på tvers av linjene
og det er helt opp til hvert enkelt styre å velge å bytte bort sine pins.
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Ordens og drikkereglement
Petter

Det har den siste tiden vært et stort problem at det er flere øl som drikkes på kontoret enn hva ølkassen får

inn.

Systemet rundt salg av øl på kontoret må dermed strammes inn og før vi går så langt som å skaffe kjøleskap
med lås på, vil vi innføre en perm på kontoret hvor en kan fylle inn hvem som står som den reelle edruvakten
(da petter vil sende inn seg selv som edruvakt til byggsikring for hele den kommende uken ved hver
ukeslutt). Denne reelle edruvakten vil stå som ansvarlig for all øl ut og penger inn og må dermed telle
ølbeholdningen før og etter kveldens arrangement. Differansen må da komme fra egen lomme, noe vi håper
vil gjøre at jobben tas svært seriøst.
 Kommentar til Petters skisse: det kan bli for stort salg av øl på kontoret dersom er skal ha ponger på
100200 kr som en ikke kan få brukt andre steder. Kjelleren har enda ikke avgjørt om de skal ta i bruk
bongsystem og dette kan da ikke samkjøres enda. Innføring av bongsystem på kontoret må innføres for at det
hele skal foregå lovlig så en løsning på mindre bonger vil være en mulighet.
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Facebook vs. mail
Petter
Det har kommet en kommentar på at vi må være mer selektive på hva som postes i Nablagruppen, da det kan
komme opp til femseks poster i løpet av en dag. Dette kan for noen bli for mye å følge med på. Styret vil
sende lengre poster på mail, men ser ikke det samme problemet i et større antall poster. Det er foreløpig ikke
kommet flere kommentarer, så intill videre vil vi begrense oss, men synes at daglige poster opprettholder
engasjement og glede rundt den daglige driften av Nabla.
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Koietur?
Petter
 Tidligere styrer har dratt på koietur. Dette hadde vært koselig, men denne høsten er programmet så tett at vi
heller kjører på med en Planckeleggingskveld og gjerne flere sosiale kvelder, og avventer en større tur til
våren.
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Andreas  hva ønsker vi backup av?
Marie
 Andreas S. Krogen har funnet ut hvordan man får ut dokumenter fra serveren på den gamle utdaterte
kontorpc’en. Der ligger det tidligere brukere og han lurer på hva som er ønskelig å ta vare på og ikke.
 Økonomiansvarlig og Arrkom har alt dokumentert i permer. Resten kunne tenke seg å se hva som ligger
der.
 Anders og Webkom tar jobben videre og prøver å få ut mest mulig informasjon som kan være til nytte.
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Jacobinske
Andrea
 Tidligere har dette vært et helgearrangement, men er nå kuttet ned til èn overnatting. Spørsmålet har vært

om
det er ønskelig å kutte det ned til et dagsarrangement siden en kunn kan booke studenterhytta for seg selv på
fredager, men må dele den med alle på lørdager og dermed spise fellesbuffet i stedet for bestilt middag alene.
Arrkom har kommet frem til at de vil bevare litt størrelse på arrangementet så det vil bli overnatting fra
fredag til
lørdag.
 Andrea skal snakke med Alexander om hvilke datoer som passer for revyen. Det står foreløpig mellom
helgene 5./6. og 12./13. februar.
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Eventuelt
Eventuelle
Kaffesponsor.
SivMarie

SivMarie sender ut søknader om sponsoravtale med kaffeprodusenter. Kan friste med at vi serverer flere
ganger ukentlig til en linjeforening med over 500 medlemmer, plakat på kontoret, reportasje med redaksjonen
osv.
Oppsummering
 Ønsker erfaringsskriv til internwiki slik at styret kan ha en felles database.

Anders
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Fremover

Planckeleggingskveld, kontortider, og Petter reiser bort.

Alle
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Kritikk av møtet

For langt, men likevel måtte det nesten bli slik i dag.

Alle

