
Dagsorden for fagrådsmøde i IMADA Fagråd
5. februar kl. 14.15 på Zoom
https://syddanskuni.zoom.us/j/68263181931

1) Valg af referent

Signe Rhea Grau er referent

2) Nyt fra råd og nævn

a ) Studienævn

Der har ikke været diskuteret så meget som har direkte relevance til IMADA.

b ) Undervisningsudvalg

Intet nyt

c ) Institutråd

Martin Svensson er bekymret for at de studerende trives under corona. Der
blev kigget på eksamensresultater for diverse kurser, hvor der kun var et
enkelt som stak ud.
Der blev snakket om at lave nogle online socialeaktiviteter, hvor der er blevet
snakket om diverse platforme til det.
Der er optaget 100 personer mere end normalt, så der kommer til at være
noget pladsmangel.
IMADA skal have flere studerende for at kunne dække flere afgifter i frem-
tiden.

d ) Arbejdsmiljøudvalg

Der har ikke været møde siden sidst. Der er dog snart møde. Gabriella og
Simon bliver færdig til sommer, så kontakt os gerne hvis man har lyst til
at være vores nye repræsentanter. Man har ikke noget indflydelse hvis man
ikke melder sig ind!

3) Gennemgang af seneste aktiviteter

a ) Juleklip :-D

Det blev holdt på en lidt anden måde denne gang, men det fungerede stadig
meget godt. Meget fint julepynt, nok ikke så meget som der plejer, men mere
end der var forventet.
Det kan være vi skal beholde konkurrencen i fremtiden.
Det var en (næsten) ubettinget success!

4) Fremtidige arrangementer

a ) Generalforsamling d. 18. marts!

Det bliver online generalforsamling ligesom sidste år. Vi vil gerne prøve at
gøre det lidt mere ekstraordinært. Fagrådet vil gerne sørge for nogle forsøg-
ninger for de studerende. Der er ikke blevet brugt mange penge det sidste
år, så det kunne være muligt at Fagrådet kan betale pizza for de deltagene.
Der udsendes en opfordring til at stille op til valg. Der er fem der stopper i
Fagrådet, så vi kommer til at mangle mindst fem. Det bliver at større skift i
bestyrelsen, specielt når der er mange nu, der ikke har haft mulighed for at
deltage i de arrangementer som bestyrelsen plejer at holde.
Stil gerne frisk op, ingen erfaring nødvendig. Og tag gerne fat i nogle af dine
medstuderende og opfrodre dem til at stille op.
Peter Bjørn stiller op som formand, så man kommer til at være under kyndig
vejledning!
Kom meget gerne med forslag til generalforsamling, hvis du har nogen!

b ) Virtuel fredagsbar om lidt :-)

Jens har en kahoot klar!
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c ) IMADA Talks d. 12. februar

https://www.facebook.com/events/167464298236302
Der bliver holdt IMADA talk igen. Kom og hør om noget spændende forsk-
ning.

d ) Fejring af IMADA

IMADA bliver 50 år og det vil Peter Madsen gerne lave et arrengementer
som fejer det. Han sørger en studerende som kan hjælpe til fra marts i år.
Casper prøver at kontakte Peter Madsen.

5) Kodeklub på IMADA

Peter Madsen er blevet kontaktet af seks førstestuderende som gerne vill blive bedre
til at programmere. Derfor forslår han at lave en kodeklub på IMADA hvor der kunne
laves programmeringsopgaver og konkurrencer.
Signe prøver at høre mere om det fra ham.
Måske det kan være mere bredt end bare IMADA.

6) Tutorer til næste semester

Ansøg på https://mitsdu.dk/da/nattutor senest 8. februar kl. 23.59.
Der ønskes en masse folk fra IMADA, da vi normalt er meget underrepræsenteret. Det
handler om at være med at planlægge studiestartsarrengementer og så en masse hygge
med de andre tutorer. Og opfrodre gerne dine venner til at ansøge!

7) Trivsel blandt IMADAs studerende

Vi vil gerne lave flere online socialarrengementer, men det er svært hvordan vi får folk
til at dukke op. Der forslås at få det mere ud i holdene.
Måske lave nogle arrengementer i sommerferien, hvor vi gerne skulle måtte mødes igen
på universitetet. Det skal vi selvfølgelig gøre med det samme at det er muligt, men
sommerferien er nok mest realistisk i forhold til restriktioner.
Man kan lave Discord serverer for ens hold, for at have et sted at mødes og løse opgaver
eller bare hygge snakke. Der kan også laves rum i IMADA serveren for diverse fag og
årgange. Eller lave rum for kurserne som man kan gå ind i når man alligevel sidder og
arbejder.
Måske der skal holdes noget mere fast, ligesom da vi holdte brætspilsonsdage. Eller
måske vi kan blive bedre til at bare at holde ting sportant.
IMADA Minecraft server!
GeoGeusser, Among Us, Jackbox, Curvefever, Catan, Cards Against Humanity.
Et arrangement hvor der kan designes IMADA merch. Det kan sikkert lade sig gøre at
få produceret det, specielt hvis der er konkret ide om hvordan det skal se ud. Katrine
og Simon får noget organiseret.

8) Eventuelt

Der blev spurgt sidst om det var muligt at få referater fra insitutrådet, hvilket ikke
er muligt. Det skal i hvert fald ikke blive frit tilgængeligt, men man kan sikkert godt
skrive til nogen og få det.
Man kan finde referat fra studienævnet her: https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/
naturvidenskab/ledelse_administration/raad_naevn_udvalg/studienaevn/nat_
studienaevn

Der mangler referat fra sidste fagrådsmøde, som vi ikke lige ved hvem besidder, da vi
mangler referetet for at vide hvem der var referent.

Jens Hadberg
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