
Fagutvalget v/ Institutt for Informatikk

Universitetet i Oslo

Kontonummer: 1503.28.05326

Søknad for å få dekket utgifter - HØST 2015

Vi søker om 1928 kroner for å få dekket arrangementkostnader i forbindelse kursene vi har 
holdt høsten 2015, og kursevalueringsarbeidet. 
I tillegg søker vi om 2000 kroner til ny roll-up. 
Totalt søkes det om 3928 kroner.

Vi har holdt følgende kurs:

Forkurs INF1000 i fadderuken:
Forkurset ble i 2015 holdt over to dager og er åpent for alle nye informatikkstudenter.
I tillegg til IFI-studentene inkluderer dette også stundenter fra resten av UiO som tar 
INF1000 og INF1100.

Antall deltagere: ca 600
Foredragsholder: Dag Langmyhr

Beskrivelse Regnskapstall

Gave til foredragsholder (vin) 156.00

INF1000-seminar 23. oktober:
INF1000-seminaret ble holdt i helgen uke 43. På seminaret er det foredrag, samt hjelp til den
obligatoriske oppgaven som studentene har i den perioden. Det var rett i underkant av 200 
deltagere på seminaret.
I utgangspunktet skulle det være to foredragsholdere, men da det bare var én som kunne. 
Da han holdt begge foredragene fikk han også to gaver til 187,50 pr stk..
Foredragsholder: Henrik Løvold

Beskrivelse Regnskapstall

Gave til foredragsholder (vin) 375.00

Drikke 799.00

Drikkebeger 63.00

SUM 1237.00



Kursevaluering
FUI har hvert år en evaluering av kursene på instituttet. Dette gjøres for å avdekke hvilke 
deler av undervisningen som har forbedringspotensial, hva som er bra med kursene og hva 
studentene ønsker mer eller mindre av. Rapportene som produseres av 
kursevalueringsgruppen brukes av instituttledelsen for å finne endringer som må gjøres. 
Det har blitt gjort mange endringer i undervisningen som følger av de tilbakemeldingene som
studentene har gitt opp igjennom årene.

Arbeidet består av:
● å gjøre om rådataen til en kortfattet rapport som gir en oversikt over det viktigste 
● lese korrektur av førsteutkast for hvert kurs.
● lese korrektur av den endelige rapporten for hvert kurs.

Arbeidsgruppen består av 7 personer, og kostnadene gjelder for én kveld med felles 
gjennomgang av arbeidsoppgavene, samt start på behandlingen av rådataen.

Beskrivelse Regnskapstall

Mat 288.00

Drikke 91.00

Drikkebeger 13.00

SUM 392

Generalforsamling og allmøte 
Generalforsamlingen ble holdt den den 14. september og hadde ca 15 deltagere.
Allmøte var 16. september og hadde 10 deltagere.
Den totale kostnaden gjelder for begge møtene og var på 143 kroner.

Beskrivelse Regnskapstall

Frukt 102.00

Snacks 41.00

SUM 143.00

Sum kurs: 1928 kroner



Søknad om støtte til fornying av roll-up:

FUI har i dag en roll-up som er noen år gammel. Den har et stort behov for oppdatering.
Vi har anslått kostnaden for dette til 2000 kroner.

Beskrivelse Budsjettert

Ny duk til roll-up 2000.00

Sum støtte til PR: 2000 kroner

Med vennlig hilsen 
Johan Haavik
Økonomiansvarlig


