
Dagsorden for fagrådsmøde i IMADA fagråd
3. november kl 16.15 på Zoom.
1) Valg af referent

Signe Rhea Grau er referent

2) Godkendelse af referat fra mødet 6. oktober 2020

Simon mener ikke at referatet for arbejdsmiljøudvalget var misvisende. Det passer
ikke at Martin Svensson er ikke er bange for corona. Man kan ikke bare dukke op på
universitetet når man har lyst.
Ellers er referatet godkendt

3) Nyt fra råd og nævn

a ) Studienævn

Studienævnet tjekker det igennem som undervisningsudvalget laver og kva-
litet sikre undervisningen. Kigger på dispentationer og forhold der skal tages
hensyn for corona.
Underviserne kan ikke hjælpe med de forhold der gælder pga corona. Man
skal tjekke SDU hjemmeside.
Der kigges på om der kan laves en general dispentation for at kunne nedsætte
ventetiden for svar.
Hvis man har begyndt sepciale i foråret og har noget labotorie arbejde man
ikke kan lave pga corona, så kan man få udsat aflevering med 2 måneder.
Skemaplanlægning for næste semester bliver lavet under samme forhold som
dette semesters med blandede fysikse og online timer. Der forventes at for-
holdene for undervisning bliver de samme indtil sommerferien.
Der er muligvis ikke taget højde for de nye retningslinjer i undervisningen.
Sidste møde i studienævnet var lige før at disse blev udgivet.

b ) Undervisningsudvalg

Der blev kigget på hvilke kurser der skal undervises online og hvilke der
undervises fysisk.
Der kommer til at komme nogen ændringer til programmering kursus. Det
bliver blandt andet delt op for matematik og datalogi.
Der kommer et pizza møde snart, hvilket ikke bliver fysisk ligesom sidste år.

c ) Institutråd

Der har ikke været et møde siden sidst.
Der bliver tilbudt at vi kan få tilsendt referater fra deres møder.

d ) Arbejdsmiljøudvalg

Rådgiver Martin Svensson omkring arbejdsmiljøet.
Der har ikke været et møde siden sidst. De mødes en gang per semester.
Der kommer til at mangle nye repræsentanter da både Gabriella og Simon
stopper på IMADA. Det er ting som nye lokaler og tavler der snakkes om.

4) IT-DAY Odense

Afholdes næste år. IT-messe som skulle have sket i 2020. Afholdes i Aalborg og udvider
til Odense 22. april 2021. Håber at det kan blive fysisk. Der kommer keynote fra LEGO
og Ørsted.
IT-Day Odenses Facebook side: https://www.facebook.com/ITDAYOdense

5) Valg på SDU

De følgende råd og nævn er specielt relevante for IMADA studernde for at vi kan få
noget større indflydelse på undervisning.
a ) Akademisk råd - 3 studerende fra NAT
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Mulighed for indflydelse på fakultetet. For hvert studentermedlem af akade-
miskråd får fagrådene 15.000 kr til deling. De pengene har vi f.eks. før brugt
på vores højtaler i Saunaen.
Der er fundet kandidater, men vi ville ikke have noget i mod noget mere
indflydelse.

b ) Institutrådet - 3 studerende fra IMADA

Arbejder med daglig dagen på IMADA. Sidder til møde med vores institut-
leder, Martin Svensson. Vi kommer i hvert fald til at mangle en, hvis ikke
to. Der er muligvis ikke et loft på hvem der kan komme til møderne, hvis
der er ønske for flere.
Snak med Peter Bjørn, hvis man ønsker at stille op.
Der er morgenmad til møderne!
Eskil Solvang vil gerne stille op.

c ) Studienævnet - op til 5 studerende fra NAT

En repræsentant fra hvert institut. Der er også en underviser fra hvert in-
stitut til møderne. Peter genopstiller og Laura Nogel Jæger vil gerne være
supleant.
Skriv gerne til Peter hvis der er fejl eller mangler i kursusbeskrivelse.

6) Gennemgang af seneste aktiviteter

Der plejer at være IMADA fagråds arrangementer, fester fra IMADA Festministerium
og SDUs årsfest. Det er ikke desværre ikke sket pga corona.

7) Fremtidige arrangementer

a ) Den store juleklipdyst

Der bliver holdt en pynt konkurrence. 16. november - 7. december. Der er tre
kategorier: sjovest, IMADAst eller pæneste pynt med fede præmier til hver
kategori. Der kommer til at være materialer tilgænglig nok i Saunaen, som
man kan tage til at lave pynt til konkurrencen.
Man deltager ved at: skrive SDU brugernavn på sit pynt, hænge det op på
IMADA og tage billeder af det, som ligges op i et album på IMADA - student.
Der bedes om godkendelse af 1800 kr til præmier og materialer. Det er god-
kendt.
Der forslås at vi kan søge om overskydende penge fra SDU’s verdensmåls-
pulje som har en halv million til over som de gerne giver til digitale online
arrangementer. Det bliver undersøgt.
Dette er en erstatning for IMADA juleklip, hvor vi får æbleskiver og gløgg.
Hvilket vi ikke kommer til at kunne holde.

b ) Studieforum

Peter Madsen holder møder for hold eller årgang, hvor man kan snakke om
hvordan det går på universitetet, social og fagligt, og hvad man ellers bakser
med.
Det er i gang for første årsstuderende.
Udtalelse til Peter Mads: Hvad får fagrådet ud af samarbejdet? Vi
får at høre nogen meninger, som vi måske ellers ikke havde hørt. De ting der
bliver snakket om kan vi sende videre, så vi har mulighed for at gøre tin-
gene bedre for de studerende. Der kommer også feedback omkring fagrådets
arbejde, også for folk der ikke normalt kommer til vores arrangementer. Det
er godt for fast holdelse specielt senere på uddannelsen. Der er måske ikke
altid stor mødeprocent, men dem der kommer er glade for det.
Det forbedre den mentale helbred for de studerende.

c ) Efter mødet

Vi skal spille Among Us og scibbl.io !

8) Eventuelt
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Æter vil gerne holde et spille arrangement sammen med IMADA. Det skal være online
spil med hyggelige spil som dem vi skal spille efter mødet. Der rer ikke fastsat en dato
endnu. Det vil vi meget gerne
Laura vil gerne overtage IMADA fredagsbar fra Jens når det bliver relevant. Det er vi
glade for
a ) Universitetrådet

Johanne Nielsen er del af universitetrådet. Der blev snakket om peer reviews
af forskningsartikler. Omkring sikkerheden af dem og tid til publicering.
Der er blevet diskuteret aftens undervisning, hvilket der bliver klaget over.
Det kan der ikke gøre så meget ved pga mangel på plads og resourcer. Der
skulle gerne blive lagt to timer mellem fysiske og online timer, for at gøre
plads for rejse tid.
Det ser ikke super godt ud med universitetets budget, men der er meget
usikkerhed pga corona. Men der kommer muligvis besparelser.

Johanne har fået en plads i et task force for håndtering af sexchikane på SDU. Hvis
man har forslag til hvad de kan gøre så kan man kontakte hende. Task forcen skal
arbejde med hvordan universitet skal håndtere anmeldeldse af sex chikane.
Æter vil gerne lave en fælles Discord for fagrådene på NAT. Vi vil gerne være med.
Det er ikke muligt at holde social arrangement efter regler for nedsiddense arrange-
menter, da vi med tilkyntning med SDU ikke må fyiske social arrangementer. Der kan
måske kigges på at lave bango, når og hvis retningslinjerne tillader det.
Vores midler ved akademiskråd udløber den 1. januar. De er til studiepolitiske formål.
Vi kan nemt bruge den til pizza til møder og vi har også før købt en højtaler med det.
Så det virker meget bredt når det er til det sociale på institutet. Der forslås brætspil,
IMADA merch og, mindre seriøst, en PlayStation 5. Vi har 8.000 kr som vi kan bruge,
så kom med forslag til næste fagrådsmøde! Forslag skal indeholde hvad der ønskes med
alt udstyr (f.eks. til fastlåsning af dyrt udstyr) og hvorfor det forbedre sociale miljø.
Bestyrelsen vil kigge på det til deres næste møde.

Jens Hadberg
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