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 1. Utseende av sekreterare och justerare
Yrin Eldfjell valdes till sekreterare, Gustav Jonzon till justerare.

 2. Uppföljning
Tillgänglighet av kursutvärderingar.

Olika modeller diskuterades. Det verkar

vara önskvärt med sammanfattningar istället för publicering av rådata.

Huvudlärare.

Huvudlärarsystem planerat för matstat.

Uppsamlingstentorna i matstat.

Kommer inom några veckor på timeedit. In-

formation ska ha skett i samband med kursstarterna. Nyhet kommer publiceras
när schemaläggningen gjorts. Oklart om informationen gått fram.

ISBN för kursböcker.

MÄR har efterfrågat detta för att undvika missförstånd.

Oklart behov. ISBN skulle eventuellt kunna tas från beställningslistor till Akademibokhandeln.

Försenade kurshemsidor.

Kurshemsidorna skulle behöva läggas upp tidigare

(matstat). Har bl.a. att göra med stor andel externa lärare.

Tavelskrapor.

Beställning planerad.

Information om tentaåterlämning.

MÄR önskar bättre information på kur-

shemsidorna om tentaåterlämning, i synnerhet då återlämningar blir inställda
eller uppskjutna.

Salsscheman.

En schema-TV i trapphuset framfördes som den bästa lösnin-

gen.
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Webbföreläsningar.

Material nns på alla B-kurser utom Algebra och kombi-

natorik, arbete med er kurser pågår.

Linjära statistiska modeller  räkneuppgifter?

Saknas, inst. medveten om

problemet, uppgifter i mån av tid. Kursen hade räkneuppgifter när den samkördes
med KTH. När Anders Björkström hade kursen räknades uppgifter under förläsningarna.

Analys av kategoridata  separat labbkurs.

Labbdelen är ett separat moment

nu.

Formelsamling före tentan (matstat).

Många kurser har inte detta. MÄR

återkommer om konkreta exempel.

Bas- och problemdelsuppdelade tentor (matstat).

Systemet kommer att ses

över. En ny lösning kommer till hösten.

Sommarkurser.

Resurser saknas. Eventuellt kommer det nnas möjlighet att

läsa in sommarkurser och få hjälp.

Utvärderingsgruppen.

Utvärderingsgruppen saknar en person från MÄR p.g.a.

missförstånd om mötestiden.

 3. Nästa möte
Meddelas vid senare tillfälle.

Vid pennan
Yrin Eldfjell

