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Orienteringssaker 

 

•             oppussing av K3 

Hvilke laber skal lokaliseres sammen, hvilke kan lokaliseres i underkjelleren? Frist for 
tilbakemeldinger på 1.utkastet fra arkitekten er neste tirsdag. Umiddelbare kommentarer, ønske om 
større lunsjrom slik at også masterstudenter kan inkluderes. Hvor kan NMR instrumentet best 
plasseres? Kjetil ønsker tilbakemelding på aktivitet som kan legges til underkjelleren. Eivind: 
Ønske om å ha alle kontorene i samme etasje for bedre samarbeid på tvers av gruppene. Andre 
ønsker størst mulig nærhet mellom lab og kontor. Ønske om forelesningsrom med plass til 50 
personer, og toalettforhold som er tilpasset antall personer i hver etasje. 

 

•             Medarbeidersamtaler 

Kjetil informerer om at alle skal ha fått tilbud om medarbeidersamtale. Kjetil sender ut mail og 
etterpør om slikt tilbud er gitt og om medarbeidersamtale er gjennomført 3 ganger i året. 

 

• Representant for ph.d.‐kandidatene i faglærermøtene 

Phd studentene og forsker/post.doc. inviteres til å ha hver sin representant på faglærermøtene. 

 

Sak 1 Studenter i forskning 

Instituttet finansierer 2 studenter. Olav kommer med et innspill om at halv finansiering på prosjekt vil 
gi 4 studenter i forskning per semester. Faglærere som ønsker student bes om å definere prosjekt slik 
at stillingene kan annonseres sammen med stud.ass-stillingene. Turid melder sin interesse 
umiddelbart. 
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Sak 2 Utsatt fra forrige møte: Læringsmålmatrise 

Denne saken var diskutert i mars‐møtet, nye innspill er lagt inn i etterkant. Ingen kommentarer/ 
forslag til endringer. Tilsvarende matrise må utarbeides for realfagstudiet. 

 

 


