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Tilstede

Fagstaben: Tjerand Silde, Morten Nome, Gereon Quick og Morten Solberg.
Studenter: Ole Johan Ellingsen Walderhaug, Kristoffer Arlind, Nicolas Wong,
Henrik Døvle Andrews, August Arnstad, Peder Stokkan og Joachim Maksim.

Møtesaker

Opptak av forelesning

Finnes allerede opptak av forelesningene fra 2012 ute p̊a wikien. Det kommer
ikke til å filmes i v̊ar, men det skal promoteres bedre hvilke ressurser som finnes.

Tempo i forelesningene

Har blitt nevnt at forlesningene er litt kjedelige, men det var oppdaget p̊a forrige
eksamen at flere elever bommet p̊a grunnlegende oppgaver.

Kritikk som professorene er veldig klare over, og er et tema som blir tatt opp
hvert år. Vanskelighetsgraden i pensum tar seg opp etterhvert, og da m̊a man
kunne det grunnleggende skikkelig.

Skal prøve å gjøre det mer spennende/interaktivt ved å gi ut flere oppgaver
under forelesning, noe studentene har rapportert at de setter pris p̊a.

Innleveringer

Har blitt nevnt at innleveringene er litt for lange, men var en enighet at lengden
ikke var overveldende dersom studenten har kontroll p̊a pensum til innleveringen

Flere ønsket LF p̊a innleveringene, men dette blir ikke gitt ut ettersom profes-
sorenes ønske til å ikke gi svaret p̊a alle oppgaver og muligheten til å gjenbruke
innleveringer til neste år. Ble p̊apekt at studenter kan bruke mattelab for å
undersøke svarene deres, samtidig som man kan spør om tilbakemelding p̊a
innleveringen.
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Notater

Studenter ønsket å kunne f̊a tilgang til hele årets notater ettersom ikke alle var
lagt ut. Dette skal skje snarest og har ikke skjedd før ettersom ikke alle notatene
var ferdig oppdatert. Ble nevnt at det var mulig å finne tidligere notater fra
tidligere år dersom man ikke klarer å vente.

Professorene kunngjorde at de er i gang med å produsere videoer som g̊ar gjen-
nom oppgaver fra eksamen. Samtidig som det ble enighet om å promotere andre
gode videoer som lærer bort noen deler av pensum. 3Blue1Brown ble nevnt, og
Khan Acadamy. Plenumsregning ble ogs̊a filmet i høst for dem som ønsker å se
dette. Alt kan bli funnet p̊a wikien.

Anbefalte oppgaver

Folk har spurt om å f̊a LF tidligere. Professorene hadde et ønske om å ikke
gi ut LF med en gang slik at man m̊a prøve litt p̊a egenh̊and n̊ar man løser
oppgavene. Ble enighet til å gi ut LF p̊a torsdag ettermiddag uken oppgavene
gis ut, istedet for mandag uken etterp̊a.

Tavlevask

Har lovet at de skal være konsekvente ettersom dette er en kjernesak for stu-
dentene. D̊arlig tavlevask = d̊arlig læring.

Møbius

Skal oppfordres mer av professorene, men ble ogs̊a p̊apekt at bruken g̊ar under
eksamensperioden som en god m̊ate å repetere pensum.

Neste møte

Det blir et nytt møte i midten av semesteret, i tillegg til et avsluttende møte p̊a
slutten av semesteret.
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