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Møtetid:

Tirsdag 14. februar 2011

Signatur:

Marianne Daae

Sak 1)

Presentasjon av Marianne Daae
Erstatter Hanne Mehli.

Sak 2)

Eureka 17. februar
Snorre og Marianne skal presentere på stand. Ola Hunderi bidrar med gode
postere som fint forklarer fysikk generelt (eks. lasere, medisin og fysikk).
Posterne er fra fysikkåret 2005. Marianne fikk disse posterne.

Sak 3)

Realfagdagen 24. mars
Kan bruke samme opplegg som for Eureka. Få til et fengende show, noe som
tiltrekker. For eksempel frosken til Ola Hunderi.

Sak 4)

Tsjernobyl-markering 26. april
Vi har fått spørsmål om å holde foredrag og om vi vil være med å arrangere.
Skal vi holde stand? Foreløpig skal det holdes i R9, vi foreslår å bytte til R1
eller R2 for å få bedre kontakt med publikum. Randi sjekker ut rom.

Sak 5)

Linjevalg FYSMAT vår 2011
Elever skal velge linje 15. mai. Foreslår å snakke med studentene rundt 10.
mai, må koordineres med programkomiteen. Bør ha noen som kan fortelle
om fagene (professorer, nåværende og tidligere studenter). Elevene ønsker å
vite hva fagene kan brukes til, og frynsegoder som instituttet kan gi (eks fast
leseplass, sosiale tiltak). Bør ha pizza (middag) som lokkemat. Nabla
(linjeforeningen for fys-mat studenter) kan være til hjelp ved arrangementer.
Nabla har kontaktnettverk ut mot bedrifter og mot studenter. Lage
tilbakemeldingsskjema som sendes ut til studenter etter arrangementet.
Snorre lager skjema. Randi tar kontakt med leder i programrådet for Fysmat,
Brynjulf Owren.

Møtested:

E3-108

Sak 6)
Eventelt
• Lage brosjyrer for PhD studiet
• Få nettside som dedikert innholder informasjon om studieretninger for fysikk.
Brosjyrene ligger ute nå.
• Tipse Irene om nyheter som kan legges ut på nett (historier, publikasjoner etc.)

