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FMU-sak 01/2013
Pågående og kommende formidlingsarbeid ved IFY
Det ble orientert om IFYs deltakelse på Researchers’ Night. På årets arrangement deltok instituttet
med egen stand, foredrag og flere lab-besøk. Tilbakemeldinger fra deltakere og publikum har vært
udelt positive.
NT-fakultetet har etablert et rekrutteringsteam som består av instituttenes studieveiledere samt to
studieveiledere fra fakultetet. Teamet ledes av Marianne Sjøholtstrand (NT-fakultetet).
Formidlingsutvalget og Rekrutteringsteamet har noen overlappende oppgaver og det ble informert
om at rekrutteringstemaet ønsker samspill, eksempelvis ved campusbesøk.
Fysikkløypa 2014 får besøk av 1128 elever (6. årstrinn) fra 32 skoler i regionen tre uker vinteren
2014. Det var totalt 1319 elever påmeldt. IFY står for tilsetting av veiledere, fordeling av plasser til
skolene og bistand under gjennomføringen.
Det ble videre orientert om at Seksjon for rekruttering og opptak (Studieavdelingen) har
pilotprosjekt neste vår: Åpen dag skal erstatte ordningen med Campusbesøk. Åpen dag vil være i
april. IFY har foreløpig ikke fått bestilling på aktiviteter, men det forventes at alle institutt skal
delta.
IFY har tradisjonelt deltatt på Eureka og Realfagdagen. Det ble informert om tidspunkt for når de
respektive dagene er (Eureka 30. januar, Realfagdagen tidspunkt uklart) og besluttet at IFY skal
delta i 2014.
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FMU-sak 02/2013
Sammensetting av Formidlingsutvalget 2013-2017
Det ble informert om at Kåre Olaussen ønsker å fratre som leder og representant i FMU.
Marit Sletmoen og Ola Hunderi avslutter også sine representasjoner. Marianne Daaes pliktarbeid er
avsluttet.
Følgende ble foreslått som nye representanter:
Vitenskapelig ansatte: Peter Berg og Rita Dias
Midlertidig ansatte: Øyvind Hetland og Armend Håti
Ny leder ble foreslått og vedtatt: Jacob Linder
Teknisk/administrative representanter som tidligere: Irene Aspli og Peder Kristian Brenne
Studentrepresentanter inneværende år: Simen Mikkelsen (MTFYMA) og Lars Rikard Stavrum
(Realfag).
Det ble orientert om gjeldene mandat og besluttet at instituttleder og leder for FMU reviderer
mandatet til neste møte.
FMU-sak 03/2013
Handlingsplan 2014
Handlingsplan for 2014 med IFYs formidlingsaktiviteter skal utarbeides. Utkast til behandling lages
av leder og sekretær til neste møte.
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