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Anteckningar



Återkoppling
Har mums mailat Robin Adams?

● Nej. Miss i kommunikationen från Mums sida kring vem som skulle skicka. Tango
skickar mail om att det är en bra idé med inlämningsfritt LV4.

___________________________________________________________________________

Agenda
Pluggfrukost logistik

● PR
○ Tango och Kråden fixar efter mötet.

● Vilka handlar
○ Kråden och Disco handlar på Torsdag.

● Övrigt
● Tema? Juligt?

Klassrepresentant logistik

● Tango checkar mat efter mötet. Köper från linsen.
● Vi vill ge val till klassrepsetanterna.
● Dokumenterade i kalendern när vi har mötena.

Ta med till PL-möte

● Dåligt med kandidatarbete-val jämförelse med andra och tidigare år.
● Frustrerande att ha några på johanneberg och några på lindholmen (i mastern). Ibland

är det svårt att ta sig mellan våra campus. Känns inte som om det finns så mycket man
kan göra.

● Tråkigt att kurserna inte räknas in i kandidatansökan om sen inlämning. Blir lite
examinatorernas fel att de får sämre valmöjligheter för kandidat.

● Dåligt med kandidatsarbetsval. Folk hade hört talas om gamla som inte fanns i år. Hur
många brukar vi ha?

● Blockschema saknas.
● Fysikkursens situation.
● Betala fakturan till snIT.

Dra vinnare i lotteriet

● Skoj!
● Klakinn vann! Grattis från snIT!
● Kråden skickar ut att Klakinn vann. Då blir det transparent och bra. :)



Hjälpa nollan

● Från diskussion med Norris. En stor andel som kuggat en eller två av sina tentor.
● Verkar som om många fick underkänt på IT men även på andra sektioner.
● Kan ha att göra med att man har haft svårare att komma in i fysiskt arbete på plats

efter att jobba på distans i gymnasiet.
● Fråga examinatorerna om man kan få dem att ha en recap.

○ Fanns exempel på detta i mastern. TAs och examinator kunde hjälpa till
efteråt.

● Påminna Nollan när det är dags för omtenta att anmäla sig.
● Omtentorna är veckan innan vanliga tentorna. 3 Januari.

○ Hur många kommer då verkligen?
○ Kan kolla med intresseanmälan?
○ Eller veckan innan jul?

Sylles

● Kommer tyvärr behöva fortsätta bordläggas.

___________________________________________________________________

Frågor
Frågor till mig?

Tankar till nästa möte?

Övriga frågor/feedback?


