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Smittevern

— Vær oppmerksomme på at dere kan ta med dere en våtserviett på veg
inn og tørke av bordet før dere setter dere.

— Vi samler inn ei liste over deltakerne med telefonnumre. Disse brukes
bare til smittesporing. Det er frivillig å skrive inn informasjon, men
anbefalt. Informasjonen brukes ikke for å sjekke om dere har blitt med
til forelesninger. På neste slide.

— Når dere forlater forelesningssalen: de som sitter nærmest utgangen
drar først.
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Smittevern

Smittesporing: https://tinyurl.com/ma0001smitte
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Uke 35, først forelesning

1. Forelesninger
2. Referansegruppe
3. Spørretime og midtsemesterprøve
4. Faglig innehold
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Forelesninger

— Mandags: Noen studenter har fysisk tilstedeværelse. See
framtidsplanen på hjemmesida.

• Det er plass for omtrent 100 studenter. Vi roterer gjennom de som kan
komme.

• Stream og opptak bør skjer automatisk via Panopto. Vi ser om dette
funker.

• Hvis opptaket virker utvikler vi prosessen videre. Neste ting er
interaktivitet til de som er ikke til stede. Kanskje via Piazza. Det neste
ting er å prøve å ha streaming til noen annen klasserom, så at flere
studenter kan møte, sjøl om som foreleser kan jeg ikke være til stede.
Det er fortsatt ikke klart hvordan vi klarer dette i praksis, men vi tar en
ny ting per uke.

— Fredags: Blackboard collaborate. Jeg gjorde opptak, men kan ikke
publisere det. Jeg tror problemet er at det var ikke en separat økte.
Jeg vil se om dette videre.
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Referansegruppe

— Gruppa møter foreleser tre ganger i løpet av semesteret og kommer
med tilbakemeldinger.

— På siste møte skrives en kort rapport. Den brukes til å utvikle kurset
videre.

— Velg gruppemedlemmene i studieprogramme.
• BBI – Sanna Stangeland
• MTMAT
• MBIOT5
• BGEOL
• BIT
• BKJ
• ÅBIKJ
• MLREAL
• Annen?

— Hvis du blir referansegruppemedlem, send meg e-post (fra
e-postaddressen du vil at jeg bruker og som er synlig til alle på
hjemmesida mens kurset er i gang).
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Spørretime

— Blackboard collaborate, tirsdager 10:15 – 11:00 eller 12:15 – 13:00.
Denne uka bruker vi begge tider. Neste uke velger vi én basert op
tilstedeværelse denne uka.

— Hvis dere vil ha spørretime på et annet tidspunkt eller via et annet
verktøy (Discord, Zoom, Piazza, osv.), det kan ordnes. Bare foreslå.

— I fjor var det ikke mange som brukte spørretimen, så hvis du faktisk
vil bruke muligheten, gjerne send e-post og vi velger et tidspunkt som
passer.
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Midtsemesterprøve

— Sannsynligvis digital hjemme-eksamen via Inspera.
— Prøven vil være forskjellig fra forrige år grunnet digitalighet.
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Faglig innehold

— Intervall.
— Absoluttverdi
— Linjer og sirkler.
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