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SNFs uppgift är att bevaka och förbättra utbildningen p̊a F-sektionen, att

främja kontakten mellan studenter och lärare samt att driva veckobladeriet.
Under verksamhets̊aret bedrevs som tidigare kursutvärderingar, det arrange-
rades BSD-föreläsningar, cocktailpartyn, det bedrevs studentledda räkneöv-
ningar och SNF deltog i UU-möten p̊a k̊aren samt programr̊adsmöten. SNF
hade under året veckovisa möten.

Bland m̊anga mindre saker som diskuterades/genomfördes är följande
nämnvärda:

Reform av kursutvärderingssystemet: Tidigare har SNFs utvärdering-
ar inte varit internetbaserade utan genomförts p̊a pappersform (under
rasterna p̊a lektionstid) och sammanställts för hand av utvärderarna,
detta ledde till väldigt spridd kvalitet p̊a utvärderingarna. Under lp2 in-
fördes det internetbaserade systemet där SNF skapade standardiserade
mallar för enkäterna. Detta har f̊att till följd en n̊agot lägre svarsfre-
kvens p̊a utvärderingarna, men i gengäld gett mycket fler kommentarer
och därmed mer konstruktiv kritik p̊a kurserna.

Cocktailpartyn: Cocktailpartyna utvecklades fr̊an att vara mingelstund
mellan studenter och lärare till att introduceras med diskussioner/debatter
kring relevanta ämnen för studenterna. Ämnen som bl.a. diskuterades
var industrikontakten p̊a utbildningen, kursinneh̊allets relevans för ut-
bildningen och utbildningens examinationssystem med tentor kontra
projektbaserad inlärning.

Mastermöten: Systemet med masterprogram var relativt nytt under året
och den studentbaserade utbildningsbevakningen följaktligen l̊ag. Detta
försöktes åtgärdas genom att skapa kontakt mellan masterprogrammen
och SNF. SNF genomförde möten med samtliga masterkoordinatorer
och informerade dom om SNFs existens och diskuterade igenom de-
ras planerade bevakning av den egna utbildningen (vilken i d̊aliga fall
försöktes förbättras).

Guldäpple: Guldäpplet är ett pris som delas ut av SNF till föreläsare och
räkneövningsledare som gjort n̊agot extra för studenterna. SNF valde
att inte, som tidigare, meritera lärare p̊a enbart pedagogiska insatser
utan ocks̊a ta hänsyn till lärare som bidragit positivt p̊a andra sätt,
s̊asom socialt, stimulerande etc. Vinnarna under året blev Bengt-Erik
Mellander, Ann-Marie Pendrill och Staffan Häglund.

VBL: VBL köpte totalt in fem föreläsningskit och uppdaterade successivt
hemsidan med tentor och deras lösningar.
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Ideer som ej färdigställts men överlämnats: Under slutet av året ge-
nomfördes en enkät p̊a samtliga (till SNF hörande) masterprogram om
hur dessa uppfattades av studenterna, med fokus p̊a om studenterna
anser att programmen fullföljt sin studiebevakning. Pga tidsbrist sam-
manställdes aldrig resultatet p̊a enkäten under detta år.
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Följande var medlemmar i SNF 2007/2008:

Ordförande 2007HT Hannes Kuusisto

Ordförande 2008VT Niklas Jakobsson

Kassör Mikela Holm

Kursutvärderingsansvarig Tove Andersson

Årskursrepresentant F3 Staffan Häglund

Sekreterare Anders Billander

VBL Sebastian Haner

Årskursrepresentant F1/vice ordförande H̊akan Carlsson

Ledamot Jakob Friman

VBL Anton Johansson

Ledamot Oskar Allerbo

VBL Anton Wahnström
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