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Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

Referanse

26.05.15

Møtereferat
Til stede:

John S. Tyssedal (for Marius Irgens), Tor Jørgen Almaas, Jon Andreas Støvneng,
Øyvind Gregersen, Øyvind Mikkelsen, Hans Petter Ulven, Camilla Øvstebø, Gayathiri
Eelavendan, Kirsti Rø, Kristin Karlsen (for Mads Nygård), Peder Kristian Brenne, Eva
Madland og Marianne Sekkenes (ny studentrepresentant fra høsten).
Fra administrasjonen: Sølvi Sønvisen (referent)

Forfall:

Marius Irgens, Brynjulf Owren, Mads Nygård, Arne Amdal, Christina Jenkins Slutås,
Ingeborg Sletta, Rudolf Schmid, Charlotte Gaertner og Linda Svanholm

Kopi til:

Fak.dir. Geir Ivar Soleng, Studieavd., FUL v/Christina Jenkins Slutås, NT-fakultetet,
instituttene ved NT og IME

Gjelder:

Møte i Programrådet for LUR

Møtetid:

Tirsdag 26.05.15
12:15- 14:00

Møtested:

Rom 390A, 3. etasje i Elektro A

Sak 6/2015: Godkjenning av referat fra møtet 11.02.15 og saksliste
Referat og saksliste godkjent.
Sak 7/2015: Realstart for LUR-studenter, innhold og komite
Sølvi har bestilt rom og vil oppdatere timeplanen for realstart i uke 33 så snart denne er klar. I
tillegg vil hun, som tidligere, lage timeplaner for uke 34 (denne nettsiden vil bli oppdatert før
semesterstart https://www.ntnu.no/web/studier/realstart/lur). Det er ikke kommet noen negative
tilbakemeldinger angående fjorårets opplegg for realstart. Vi ønsker derfor å fortsette med omtrent
samme opplegg som tidligere. John, Arne og Tor Jørgen tar ansvar for årets opplegg rundt LURrealstarten.
Onsdag 12.aug.: Det er gjort avtale med John Brumo. Sølvi tar kontakt med LURs faddersjef
angående arbeidslunsjen.
Fredag 14.aug. (før lunsj): samme opplegg som i fjor. Kristin finner en person som kan ha
omvisning for informatikkstudentene. Tor Jørgen og Eva samarbeider om opplegget for biologi og
kjemi. Fysikkstudentene deltar i prosjektet i mekanisk fysikk.

Postadresse
Sem Sælandsvei 5
7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880
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http://www.ime.ntnu.no

Besøksadresse
Sem Sælandsvei 5
7034 Trondheim

Telefon
+ 47 73 59 42 02
Telefaks
+ 47 73 59 36 28

Seniorkonsulent
Sølvi Sønvisen
Tlf: + 47 73 59 34 58

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte
til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.
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11.02.15

Sak 8/2015: Rekruttering
 I år har søkertallet gått opp, men det har vært en svak nedgang i søkere som har LUR som
førstevalg. Vi vet ikke helt hva dette skyldes. Det har vært økning i 1. prioritetssøkere både
ved UiO og UiB.
 Kirsti Rø tar ansvar for ringerunden til årets søkere som har LUR som førstevalg.
 Det må lages rekrutteringsmateriell til studentene som skal på LUR-tokt. NTNU trykker
ikke lenger brosjyrer. Det må lages en presentasjon, kanskje også en promovideo.
 Rekrutteringsweben er forbedret og er nå ute på nett.
 NT-fakultetet har en studentpool for rekruttering. Øyvind G. sørger for å få med LUR her,
og han ber spesielt om at IDI tar et initiativ overfor rekrutteringsgruppa, slik at behovet for
informatikk i skolen blir tydelig formidlet.
 Den personlige kontakten er viktig, og studenter som skal drive med rekruttering bør være
engasjerte og entusiastiske. Linjeforeningen kan kanskje ha tips om studenter som egner seg
for dette arbeidet.
 Det er viktig å beholde studentene som rekrutteres, og det skal gjennomføres en
spørreundersøkelse med fokus på frafall.
Sak 9/2015: Eget IKT-emne for LUR-studenter
Studentene skal ha kjennskap til digitale verktøy, men det er veldig lite av dette i emnet TDT4110
Informasjonsteknologi grunnkurs som alle LUR-studentene tar 1. semester. Emnet bør i tillegg
være tilpasset det at LUR-studentene skal drive med formidling. Studentene er redd for at
programmeringsdelen svekkes dersom emnet tilpasses. Programmeringen er viktig for fagemnene.
De ønsker derfor ikke et eget IKT-emne. Pedagogisk bruk av digitale verktøy bør dekkes i
pedagogikkemnene. Denne diskusjonen bør tas med pedagogikkmiljøet og PLU
Sak 10/2015 Fusjonsprosessen. Bør lektorutdanningene fremdeles ligge ved
disiplinfakultetene?
I forbindelse med fusjonen kan det bli en omorganisering av lærerutdanningene, med en samling
av alle utdanningene i et eget lærerutdanningsfakultet. Lektorutdanningenes største styrke er sterke
disiplinfag. Det kan bli vanskelig å få tilstrekkelig engasjement i disiplinfagmiljøene dersom
programmet legges inn under et pedagogikkfakultet. For å få gjennomslag i fagmiljøene har det
vært viktig å ha med prodekanene i programrådet. Det gis tilbakemelding til leder i
fusjonsprosessen om at lektorutdanningene bør ligge ved disiplinfagene.
Eventuelt
Kristin Karlsen orienterte kort om IDIs ambassadørordning, hvor det hvert semester ansettes fire
studentassistenter som jobber med rekruttering, 100 – 120 timer. Ordningen startet i 2007 og har
vært svært vellykket. Studentene styrer skolebesøkordningen og er med på diverse
rekrutteringsarrangementer. Kan dette være noe for LUR?
Det har vært gjennomført seminarer og andre arrangementer for LUR-studentene dette studieåret.
Bare gode tilbakemeldinger og spesielt bra var motivasjonsforedraget.

