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Orientering
Studiestart
Bemærk at dette har været en diskussion i bestyrelsen. Derved er alle punkter og meninger ikke nævnt
herunder, kun de vigtigste og de konklusioner der blev fundet.
Per Æbelø har haft kontaktet Steen i forbindelse med, at Per Breum ville lave en undersøgelse om, hvad
mentorerne synes om antallet af tutorer. Desværre så Æbelø det som en trussel, da Breum som ansat går
imod Æbelø som chef. Det var dog meningen, at Breum ville gøre det som SIF og ikke som ansat.
Dette er hermed en SIF sag.
Problemet er, at TEK har skåret ned på antallet af tutorer, som flere mentorer finder problematisk.
TEK har følgende problemer lige nu:
1) Breum beder om flere tutorer. Det er allerede meldt ud at der er så mange tutorer, og at en
ændring vil sætte studiestartskoordinatorerne i dårligt lys (det er uprofessionelt).
2) Det er sent at melde ud, at antallet af tutorer er lavt.
Diskussion:
-

-

Umiddelbart lader det til, at de mindre uddannelser bliver mere ramt af nedskæringen end de
større. Den generelle feedback er, at de store uddannelser ikke har behov for den samme mængde
tutorer som sidste år da de laver mere generelle aktiviteter (pga. deres størrelse) mens de mindre
uddannelser laver små gruppeaktiviteter der kræver tutorer til udførelse.
Tutorernes rolle er ikke, at være det sociale bindeled, selvom det er hvad de bliver brugt til.

Forslag til, hvad SIF kan gøre:
-

Holde et møde med Æbelø som SIF og prøve at finde en gylden mellemvej. Nogle studieretninger
mangler ikke nødvendigvis tutorer og derfor kan SIF foreslå, at de uddannelser der synes de
mangler det og kan begrunde det, kan få flere.

Hvad SIF gør:
-

-

Steen, Amalie og 2-3 repræsentanter fra SIF laver et udkast til en undersøgelse blandt mentorerne
(100% anonymt) om, hvorvidt de føler sig klar til studiestarten og om de føler de har tutorer nok til
at udføre deres arbejde. Der sørges for, at undersøgelsen er neutral og ikke indeholder ”loaded
questions”.
Undersøgelsen sendes ud og er aktiv i omkring én uges tid.
Herefter afholder repræsentanter i SIF et møde med Æbelø m.fl. med udgangspunkt i
undersøgelsen for at komme frem til en aftale.

Folkemøde v/ Steen
Steen har været til møde med TEK Innovation med mere information omkring folkemødet.
Der arbejdes på at finde en ordstyrer fra DR Deadline og teknologiekspert fra SDU til debatten om robotter
og hvordan de vil overtage ingeniørjob. Derudover ledes efter en droneekspert.
SIF medlemmer som tager med: Sebastiam, Sejr (hvis Sejr har mulighed for at tage hjem en dag og komme
igen om aftenen).

Tinderbox v/ Steen
Der mangler stadig ca. 15 sweepers. Er der nogen der kender nogen der kunne være interesseret, så send
dem til Frederik.
Steen har underskrevet samarbejdsaftalen med Tinderbox. Der er intet nyt i forhold til aftalen fra sidste år.

Økonomi v/ Steen
Der er intet nyt siden sidst. Halvårsregnskabet mangler stadig.

Teknik
Ved ledelsesmødet blev det nævnt at SIF har problemer med teknik, både i forhold til OneDrive, SharePoint
osv. Dagen efter kontaktede TEK IT Steen og Steen tager den videre intern.

Hjemmeside og database
Den gamle hjemmeside kan findes på http://sif-old.sdu.dk/ som reference internt. Den må ikke sendes ud
til andre, da det er gammelt indhold.

Eventuelt
IDA aftale
Den nuværende samarbejdskontakt lyder, at der er 30.000 kr. som IDA kan afholde event for på SDU
sammen med SIF. Lige nu bliver der brugt af de 30.000 kr. til lokalebooking, da IDA skal betale for alle
lokaler, selvom det er sammen med SIF, fordi IDA er en interesseorganisation som tjener penge på at være
herude.
Indtil videre har det været sådan, at IDA har betalt for lokaler til egne event og hvor IDA har været gratis
med når det har været sammen med SIF. Dette er dog ikke tilladt længere, og derfor ønsker SIF at IDA får
5.000 kr. mere i puljen som kan gå til lokalebooking og hvor resten kan gå til events. Hvis dette ikke kan
lade sig gøre, må vi gå ned i, hvor mange penge der går til events.

Sejr omkring problem ved KBM
Sejr oplever, at der ikke er nok personale (heriblandt laboranter) på KBM, der resulterer i at projekter som
Sejrs semesterprojekt er blevet voldsomt forsinket. Tre af de maskiner som deres gruppe skal bruge har
ikke virket, og projektet skal afleveres om en uge.
Jacob og Steen vil tage den videre til næste TEK Kval møde omkring studiemiljø.

Kælderen
Pga. pladsmangel og at IDA fra NAT’s ting skal i kælderen efter Bold & Band, skal der ryddes op i kælderen.
Amalie sørger for at høre Kenneth om, hvad meningen og planerne er med værktøjet og Steen sørger for at
samle en gruppe der rydder op i kælderen.

