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E3-128

Jacob Linder, Peder Kristian Brenne

Ny studentrepresentant i utvalget; Kristian Reed. Presentasjonsrunde og orientering om mandat.
FMU-sak 02/2014
Evaluering av Campusbesøk
 Sekretær og leder orienterte om programmene for de campusbesøk IFY har vært med på
vinteren/våren 2014; 6 videregående skoler, totalt ca. 115 elever.
 Gjengangere i programmet (poster) er presentasjon av TEM, Foucaults pendel, Solceller,
konfokalmikroskop, prosjektlab instrumentering
 Evalueringen av postene påpekte at det er utfordrende å justere presentasjoner ut fra
elevenes nivå; at elevene får møte for få fysikkstudenter; at fokus på forskning kommer
på bekostning av utdanning (eksempelvis at det kan oppfattes som vi legger for mye vekt
på å vise fram kostbare og avanserte instrumenter som i all hovedsak brukes i forskning).
 Det ble besluttet at program for campusbesøkene revideres, hvor hensikten er at elevene
som kommer på besøk møter både studenter og vitenskapelig ansatte. Konkret skal det
jobbes mot at masterstudenter i større grad tas med i programmet; eksempelvis at en
vitenskapelig ansatt har kort teoretisk presentasjon av et tema og en masterstudent
forteller om hvordan hun/han jobber med temaet.
 Videre ble det besluttet at det bør være større gjenbruk av presentasjoner/demonstrasjoner
som anvendes i andre anledninger; eksempelvis stand i forbindelse med Researchers’
Night kan være en del av programmet.
 I utformingen av nye programposter må det være bevissthet rundt omfang – maks antall
elever og hvor lang tid posten tar.
 Leder og sekretær utarbeider forslag til neste møte.
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FMU-sak 01/2014
Oppfølging av Handlingsplan 2014
 Åpen dag 29. april 2014 – IFY med to påmeldte aktiviteter; foredrag og stand
o Øyvind Hetland har ansvar for foredraget
o NT-fakultetet ansetter to fysikkstudenter til stand ved pendelen
o Ble besluttet at IFY også stiller med to stipendiater på standen. Peter Berg og
sekretær fikk ansvar for å finne to stipendiater; en med bakgrunn fra realfag og en
fra teknologi.
 TEDx
o IFY har fått en 20 minutters «slot» på TEDx hovedevent 24. og 25. oktober, 2014.
Tema er «The Unseen». Aktuelt tema som ble diskutert var noe innen
kvantefysikk. Det ble besluttet å finne tema og «speaker» innen 1. juni.
 Status for lagring av eksperimentelt utstyr til demonstrasjoner og formidling
o C3-107 som lagringsrom går ikke da det ikke lenger er IFYs rom. Det er mange
rom i kjelleren som kan være aktuelle, eventuelt kan noe inkluderes på lekelaben i
C4-107.
Eventuelt
Kommet hevendelse om campusbesøk fra Saltdal videregående skole 8. mai. Det er for tidlig å sette
opp program basert på evalueringen (FMU-sak 02/2014), men IFY tilbyr skolen program og tar så
langt det er mulig hensyn til evalueringen.
Nettsiden «Hva er fysikk» http://www.ntnu.no/fysikk/hvaer må gjennomgås. Rita Dias fikk ansvar
for å se på det.
NT-fakultetets blogg er introdusert og alle institutt oppfordres til å bidra. Jacob Linder har innlegg
der nå. Det ble besluttet at formidlingsutvalget bør oppfordre alle vitenskapelig ansatte til å
publisere relevante tekster på bloggen. Strategi for arbeidet utarbeides etter hvert.
Neste møte planlegges i starten av høstsemesteret 2014.
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