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Närvarande

Ordförande Albert Vesterlund
Vice Ordförande Josef Jörgensen

Kassör Carin Lundqvist
Sekreterare Valter Schütz

Masteransvarig Alfred Weddig
Årskursrepresentant Anton Nordbeck

§1 Mötets öppnande Albert Vesterlund öppnar mötet kl. 12:06.

§2 Val av justerare Alfred Weddig väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga.

§4 Runda bordet
• P(ost)- och vinkväll har arrats.
• Josef har letat kursutvärdarare.
• Anton och Filippa fixade kursutvärderingsfika.
• Alfred har samlat ihop masterintervjuer och börjat publicera dessa på

Facebook.
• Albert har mailat. KFM-möte på fredag om studieteknik. Gick på FUM

i lördags och blev vald till vice-utbildningsenhets ordförande (vUO).

§5 Genomgång av kurser Åk 1: Första inlämningen i diskreten ser jobbig ut. Johan i statistiken har svårt
att skilja på litet och stort X när han skriver.
Åk 2: Allt fungerar.
F3: Allt fungerar.
TM3: M3-föreläsningar (Miljö och matematisk modellering) ger inte mycket.

§6 Recap möte med
PA/SVL

SVL hanterar frågor relaterade till studieteknik och psykisk ohälsa hos studen-
ter, utbildningssekreteraren kan man vända sig till när det angår planering av
vilka kurser som man ska läsa och PA har ganska bra koll på frågor relaterade
till kursinnehåll.
SVL skulle internt diskutera frågan om hur man hanterar folk som kuggar
många kurser och hamnar efter.

§7 Weidows två frågor Weidow kunde inte komma till mötet igår men hade två synpunkter:
1. Cocktailpartyt var väldigt fint men hur många från åk 1 kom? Ingen av

prisvinnarna för CADen kom till prisutdelningen.
2. Weidow uttrycker oro kring att vissa studenter kanske inte helt har för-

stått vilken uppgift man har som kursutvärderare. Som kursrepresentant
ska man se till att studentgruppens gemensamma åsikt återspeglas i pro-
tokollet som skrivs för kursnämnden, inte enskilda studenterns fritextsvar.
Det verkar också finnas risk för att kursutvärderares personliga åsikter
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får för stort uttrymme i utvärderingen. Han vill att vi är med på kurs-
nämnden för Fysikingenjörens verktyg, Josef går.

Vi kanske borde göra Kursutvärderarnas ansvar tydligare, skriva något på ftek?
How-to-kursutvärdera-sidan kan göras mer lättläslig och kortare.

§7.1 Hur man ökar intresset
för att kursutvärdera

Särskilt i början av året kanske det är en bra idé att presentera konceptet
kursutvärdering på raster för att locka folk. SNFs årskursrepresentant för åk 1
kan få ett stort ansvar här.
Vi anser inte att det är ett problem om en person kursutvärderar flera kurser,
tvärtom blir den personen säkert bara bättre på sin uppgift. Vi har också fått
uppfattningen om att det är svårare att få kursutvärderare för TM-kurser,
anledningen är lite oklar.

§8 Vad vill vi ha av SVL
framöver?

Stötta studenter som har problem med studieteknik och psykisk ohälsa.

§9 Övrigt Möte med SnKfKb onsdag efter påsk.

§10 Nästa möte Tisdag 26/4.

§11 Mötets avslutande Albert Vesterlund avslutar mötet kl. 12:47!

Albert Vesterlund
Ordförande

Valter Schütz
Sekreterare

Alfred Weddig
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
Kontakta sektionssekreteraren (styret.sekr@ftek.se) för kontroll eller övriga frågor.
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