
Dagsorden for fagrådsmøde i IMADA Fagråd
7. april kl 16.15 på Zoom
1) Valg af referent

Eskil er valgt.

2) Nyt fra råd og nævn

a ) Studienævn

Studiestartsundersøgelse, IMADA ligger gennemsnitligt i forhold til motiva-
tion og tilfredshed sammenlignet med NAT. Dog er begge lavere end sidste
år, faldet med op til 10 procentpoint.
Hvis man finder noget i kursusbeskrivelsen som ikke passer, så sig til, så det
kan blive rettet.

b ) Undervisningsudvalg

Ingen tilstedeværende fra undervisningsudvalget.

c ) Institutråd

Har ikke haft møde siden sidst.
Har sendt høringssvar omkring ytringsfrihed på SDU. Den væsentligste po-
inte var at forskningsfrihed er vigtigere end ytringsfrihed.

d ) Arbejdsmiljøudvalg

Ingen tilstedeværende fra arbejdsmiljøudvalget.

3) Gennemgang af seneste aktiviteter

a ) Generalforsamling

Eskil sender kudos til den gamle bestyrelse. Peters venner synes også at det
var fedt, hvilket ikke havde noget at gøre med at de vandt en masse ting.
Fedt og overraskende at der var så mange der stillede op til bestyrelsen. Var
det nemmere at stille op når det var online?
Der var mange førsteårsstuderende som stillede op, hvilket nok skyldes Cor-
ona, og de virkede meget motiverede.
Vi glæder os til at vi kan få lov til at holde generalforsamlingen fysisk igen,
med bowling, buffet og hygge.
Kasserer venter stadig på at kunne få adgang til banken, så derfor er pengene
fra generalforsamlingen ikke udbetalt endnu, der går sandsynligvis 1-2 uger
før pengene bliver tilbagebetalt.

4) Fremtidige arrangementer

a ) IMADA Talks 9. april

Kom og hør Professor Vivek Shende og Assistant Professor Marco Peressotti
fortælle om hvad de går og laver til daglig.

b ) Online spilaften

Bestyrelsen vil gerne afholde online spilaften for alle studerende på IMADA.
Sidst foregik det via Discord, men der var ikke så mange deltagere. Derfor
afholdes næste gang på zoom. Eskil er tovholder for de næste par gange,
indtil at en anden person er fundet til at være tovholder. Robert har lavet et
udlæg til at få andre til at stå for spilaften. Det bliver sendt rundt inden alt
for længe. Hvis du er interresseret i at afholde spilaften så skriv til IMADA
Fagråds facebookside.

c ) Lektiecafeer for naturvidenskab

Hver anden uge bliver der afholdt lektiecafe for alle studerende på NAT.
IMADA sender dog ikke lektiehjælpere, da det føles at det vil underminere
IMADA’s egne cafeer. Det kommer til at foregå over zoom. Mere information
kommer på facebook.
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d ) Institutstafet

Afholdes formentligt d. 29 april. Online arrangement (facebook link htt-
ps://www.facebook.com/events/1338403243213489). IMADA fagråd
skal ikke stille op med noget.

5) Eventuelt

Genåbning?
Foreløbigt kommer der ikke til at ske noget. Det bliver prioriteret at holde IMADA
og læsesale o.lign. åben frem for undervisning, Matinus siger at vi gerne må fortsætte,
dog ikke for førsteårsstuderende. Intet officielt dog.
Hvis man har en meget god grund, kan man dog godt komme ind.
Hjemmesiden er blevet opdateret. Det hele burde være overført. Hvis man har fun facts
eller student hacks, så kan man sende det til Robert Reine, eller kontakt@imadafagraad.dk
Kan man købe domænet imadafagråd.dk så det kan henvise?
Der bliver ryddet op i Discord-serveren, så der færre kanaler, men så de er mere re-
levante. Evalueringsrapporter fra 2018 og 2019 findes vist, men ikke på hjemmesiden.
Måske skal den laves baseret på studieforum i stedet for hytteturen. Sandheden skal
dog høres fra børn og fulde mennesker. Lige nu giver dette et tilskud fra IMADA til
hytteturen.
IMADA vil sikre sig at alle hold har en tutor der er stærk i IMADA. IMADA fagråd
har tillid til at Matinus og Casper Asbjørn sørger for at det sker. Hvis de har spørgsmål
skal de henvende sig til Outreachambassadøren Aya.
Peter har en længere rant om at han har opdateret en masse som ikke var blevet op-
dateret i laaaang tid.
Det viser sig også at Peter ikke er datalog. Som kan ses på den nye fine hjemmeside.
Matinus viser rundt i sit hus i Odense, Jylland.

Peter Bjørn
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