Det helsevitenskapelige fakultet
Arkivref: 2013/5413 TEN024
Dato: 04.12.2013

MØTEREFERAT
Utvalg/møte i:

Programkomiteen for utdanningskonferansen 2014

Møteleder/referent:

Anita Iversen (HelPed)/ Tove-Beate Engum (Fakadm)

Møtedato:

29. november 2013

Til stede:

Janne Mjelle (IFA), Kari Jenssen Lægreid (IKM), Gunbjørg Svineng (IMB), Eva
Therese Næss (IPS), May-Lill Johansen (ISM), Vibeke Flytkjær (RESULT), Randi
Gilje (IKO), Elisabeth Bjerke (student psykologi), Sandra Martinsen (student
medisin)
Kristine V. Johansen (Fakadm), Marta Grongstad (IHO), Hanne Berg Lorentsen
(RKBU)

Forfall:

Sak
1. Foredragsholdere
 Enighet om å forespørre to innledningsforedragsholdere: Ola Magnussen Rydje, leder
NSO, og Tor Haugnes, BI Oslo. Med disse to foredragsholderne får vi dekket
student-, lærer- og samfunnsperspektivet.
2. Speedfremlegg
Gjennomgang av temabolker med tanke på overlapp og gjentakelser.
 Enighet om å ta ut innlegg nr. 10 under temabolk Profesjonell kompetanseutvikling
(PROFKOM).
 Flytter innlegg nr. 17 under Praksis som utgangspunkt for studentaktiv læring, til
temabolken Hvordan kan forelesningen bidra til studentaktiv læring.
 Alle deltakerne i hver temabolk på scenen samtidig
 Det settes av 2-3 minutter til bytte mellom temabolkene.
 Det er ønskelig at temabolken Studenter underviser studenter presenterer som panel
 Sette av tid til innspill/ spørsmål fra publikum til hvert innslag
 Det er nødvendig med en ordstyrer som kan organisere fremleggene
 Deltakerne får retningslinjer for innleggene
 Deltakerne må få tilbud om veiledning/“generalprøve” på innlegg i og med at de må
være ekstremt korte og konsise. Audun Hetland (IPS) ble foreslått som Coach.
3. Workshops
 Flytte workshop Dialogseminar/ kongress i regi av studenter til speedinnlegg
 Ny workshop med tema studentaktiv læring i forelesning, med Floyd Rudmin IPS,
Kjell Lindgård IMB og Asbjørn Jokstad IKO.
 Retningslinjer for workshop: det må legges opp til et program som skaper aktivitet og
diskusjon. Kafedialog ble foreslått som et alternativ.
4. Annet
 Pause med frukt og kake på formiddagen
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For tilbakemeldinger på formiddagsprogrammet legges det ut lapper til lunsjen hvor
deltakerne kan skrive ned sine innspill
Det er ønskelig at dagen avsluttes med et kulturelt innslag: musikk, dans, annet

5. Videre arbeid
 Undersøke om Floyd Rudmin er i Tromsø aktuell dato
 Undersøke om Audun Hetland kan stille som Coach til deltakerne
 Forespørre Tor Haugnes om deltakelse, Forespørre Ola Magnussen Rydje om
deltakelse
 Gi tilbakemelding til deltakerne som er trukket ut til å delta
 Sette sammen endelig program
 Utarbeide retningslinjer for “speedfremlegg” og workshops
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