RU-møte, tirsdag 09.09 kl. 16.15
Sted kommer
Saksliste
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Oppmøte, Pizza
Velkommen
Oppbygning av RUF
Hva jobber RUF med?
Hvilke saker diskuterer vi med fakultetsledelsen?
Fagkritisk dag
Orienteringer
Sosialt
Neste møte
Eventuelt
Møteevaluering

0 oppmøte, Pizza
1 Velkommen
-

Introduksjon; hvem er vi?
Hvem er med i RU og RUF

1 Oppbygning av RUF (Faste medlemmer i realistutvalget)
-

«Styre»
«Leder», andre verv
Kvalitetssjekk til jul
Avstemning

Kommentar: Vi har planer om å forandre på oppbyggingen av RUF, vi diskuterer dette under
møtet og tar imot innspill.
2 Hva jobber vi med?
-

Studentlokale
Fagutvalgseminar
Sykkelparkering
Husfest
«Bli kjent fest»
Innspill fra RU

3 Hvilke saker diskuterer vi med fakultetsledelsen?
-

Feltkurs
Sykkelparkering
Stenging av Hangaren
Overbooking
Innspill fra RU

4 Fagkritisk dag
-

Se sluttnotatliste

5 Orienteringer
-

Hvis fagutvalg vil orientere om noe

6 Sosialt
-

Noen sosiale arrangement som en vil invitere andre til å være med på fremover

7 Neste møte
-

Saker
Når?

8. Eventuelt
- Saker utenom sakslista
9. Møteevaluering
- Hva var bra med møtet og hva vil en gjøre bedre/annerledes neste RU-møte?
Eventuelt
Avslutning kl. 18.00

Sluttnotatsliste:
---------- Forwarded message ---------From: Kristine Engan-Skei <Kristine.Engan-Skei@mnfa.uib.no>
Date: 2014-03-26 11:30 GMT+01:00
Subject: [RU] Fagdag for elever i videregåedne skole
To: "ru@uib.no" <ru@uib.no>
Cc: Eli Neshavn Høie <Eli.Hoie@mnfa.uib.no>

Til RU,
Jeg håper at dere på neste møte kan diskuterer denne saken:
*Tilbakemelding på fagdagen 2014 og forslag om ny fagdag i 2015*
Fakultetet har satt ned en arbeidsgruppe for å øke rekrutteringen av nye
studenter til fakultetet. Arbeidsgruppen sitt første fremstøt ble en felles
fagdag (åpen dag) for elever i 3. klasse på videregående skole.
*Gjennomføring av fagdagen i 2014*
Fagdag arrangement forgikk på 7 av 8 institutt torsdag 6. mars og det var
over 500 påmeldte elever til 11 ulike arrangement denne dagen.
Arrangementene varierte mellom de ulike fagmiljøene: fra disseksjonslab,
lynkurs i programmering av dataspill til mer kunnskap om giftlokket over
Bergensdalen.
Arrangementene foregikk i tidsrommene kl. 9 - 11 og kl. 12-14. Dermed ble
det tid for 1 time med felles lunsj. I lunsjtiden hadde elevene mulighet

til å snakke med studenter fra de ulike bachelorprogrammene.
*Sameksistens med fagkritisk dag*
Fagdagen ble lagt til samme dag som fagkritisk dag, fordi det denne dagen
er mange ledige rom. På planleggingsmøtene for fagdagen ble instituttene
flere ganger gjort oppmerksom på at datoen var sammenfallende med
fagkritisk dag og at samarbeid med fagutvalgene var viktig. På Geofysisk
institutt fikk likevel ikke fagutvalget booket de rommet de ønsket til
fagkritisk dag, fordi fagdagarrangementet i utgangspunktet var planlagt fra
kl. 9-14. Fagdagarrangement ble siden gjort om til kun en bolk.
Var det problemer på andre institutt?
Var grunnen til problemene på Geofysisk instituttet reelt for få rom eller
dårlig samarbeid?
Vedlagt er en oversikt over hvilke rom som ble brukt til
fagdagarrangementene.

*Planer for 2015*
Fakultetet har nå invitert de andre fakultetene på UiB til en felles fagdag
for elever i 2015. Hvordan stiller RU seg til at fakultetet arrangerer
Fagdagen på den torsdag 5. mars 2015, altså samme dag som fagkritisk dag?
*Rekruttering*
Fakultetet håper at arrangement som fagdagen skal bidra til at fler av
studentene som begynner her har bedre kjennskap til studiet. Målet er ikke
nødvendig vis å øke rekrutteringen, men å hindre frafall fra studiene som
er begrunnet i at elevene vet for lite om hva de velger.
Mer om arbeidsgruppen for økt rekruttering:
*https://wiki.uib.no/rekrutt/index.php/Hovedside*
<https://wiki.uib.no/rekrutt/index.php/Hovedside>

Med vennlig hilsen
Kristine
---------------------Kristine Engan-Skei
Koordinator for Informasjonssenteret for realfagsstudenter
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Universitetet i Bergen
Tlf. 55 58 30 31

