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Referat MFU-møte 07.05.12 
 
Sted: Konferanserom BB-bygget, Jonas Lies vei 91 
Tid: 16:15 
 
Innkalte: Agnes Nystad (AN), Anette L. Hemsing (ALH), Arve Lægreid (AL), Bjørg Bakke 
(BB), Eivind Valestrand (EV), Elin Hoffmann Dahl (EHD), Henriette Pisani Sundhagen (HS) 
Ingrid Neteland (IN), Jenny Austrheim (JA), Jon Tore Leithaug (JL), John Georg Riisdal (JR), 
Kari-Elise Veddegjærde (KV), Maria Emhjellen Paulsen (MEP), Marianne Torvik (MT), 
Steffen Hovland (SH) 
 
 
Forfall: BB, EDH, JA, SH, JL, IN, KV 

 
Sak 32/12 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent. 
 
Sak 33/12 Orienteringer 

33.1 Nytt fra leder 
 

  33.2 Nytt fra MOSU 
Søknad om tildeling er nå oversendt fakultetet.  
 
  33.3 Nytt fra kull 
Kull 10: 
Utlevering av stetoskop har gått fint. En beskrivelse av hvordan dette ble gjort gis videre til 
kull 11.  
 
Kull 07a: 
Fornøyde med desentral. 
Mange føler stress knyttet til omleggingen av turnusordningen fordi så mye fremdeles er 
uklart.  
 
  33.4 Nytt fra alle styrer 
PUM: 
Se e-post fra ALH. ********* 
Eivind blir vara for ALH ******* 
 
Sak 34/12 Nasjonalt Utdanningsmøte 
EV har deltatt fra MFU.   
 
Sak 35/12 Oppsummering av trivselsundersøkelse og arbeid videre, MT-gruppen 
Fullførelse av en rapport er i gang.  
Det er også tanker rundt å lage få publisert en artikkel med bakgrunn i undersøkelsen. 
 
Sak 36/12 AMEE 
Fordi en del av personene som har fått plass til AMEE gjennom MFU nå har fått plass 
gjennom verv i f.eks. PUM er det enda ikke ferdig avklart hvem som reiser. AN jobber med 
saken.  
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Sak 37/12 Innlegg på IFIs undervisningseminar 
IN holdt et godt mottatt innlegg.  
 
Sak 38/12 Status kaffemaskin 
Nå er nesten alt av avtaler og annet på plass (mangler avtale om vasking).  
Kaffemaskinen har gått med underskudd dette undervisningsåret, men det bør være mulig å 
snu dette til neste år når nye studenter kommer BBB. Det bør også bli mer oppmerksomhet 
rundt kaffemaskinen.  
På grunn av avtalevarighet så det er ikke mulig å fjerne kaffemaskinen (hvis det er ønskelig) 
før enn om ett år.  
 
Sak 39/12 Avslutning 
EV har laget undersøkelse på nettet (se e-post fra ham) for å finne ut hvilken dato som 
passer best. 
 
Sak 40/12 MFU-bok 
AN og JA(?) vil lage et «sammendrag» av hva som har skjedd i MFU dette 
undervisningsåret. De ønsker derfor at alle lager en kort oppsummering av hva de har gjort (i 
styrer, på møter o.l). 
 
Sak 41/12 Budsjett MFU 
  Omfordeling av honorar 
Ble ikke avklart på møtet. JR tar ansvar for at saken avgjøres over e-post.   
 
Sak 42/12 Regnskap MFU og MFU-konto 
JR sender ut e-post. Dette legges også ut på MFUs Dropbox.  
 
Sak 43/12 Arbeidsgruppe - læringsformer og vurderingsformer 
 
 
Sak 44/12 Eventuelt 
 


