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725G92: FÖ på måndag ...
Torbjörn Jonsson <torbjorn.jonsson@liu.se>
Fri 27/08/2021 16:47
To: 725G92_2021HT_Z3-Admitted <725g92_2021ht_z3-admitted@student.liu.se>; 725G92_2021HT_Z3
<725g92_2021ht_z3@student.liu.se>

Hejsan.
Det drar ihop sig och saker kommer upp nu allteftersom på kurshemsidan.
Just nu sitter vi med "Kursens olika Zoom-rum" som är ett menyalternativ som kommer att
dyka upp i menyn till vänster så fort vi satt upp alla dessa Zoom-rum. Där kommer det att ﬁnnas
en klickbar länk (i en färgad ruta) som startar upp det Zoom-rummet så att ni slipper kolla detta
i några andra listor. Om vi behöver ﬂytta/ändra/göra något med denna länk kommer det alltid
att gå att komma in där utan att vi behöver skicka ut nya mail till er är tanken.
OBS! Ni behöver logga in med ert "@student.liu.se" via SSO i Zoom under kursen så ﬁxa detta
(kolla med de faddrarna hur man gör detta om det strular, eller kontakta helpdesk för
studenter).
Under denna "Kursens alla Zoom-rum" kommer också motsvarande länkar att ﬁnnas till LE-rum,
HA-rum etc. för de olika grupperna i kursen.
En sak som ni nu bör kunna se på hemsidan är den "Kurskarta" (se länk i menyn) där det är en
massa rutor och pilar och denna kommer vi att prata lite om på FÖ. Där kommer ni att hitta allt
som har med de uppgifter som ﬁnns i kursen när det drar igång.
Om ni INTE får upp denna kurskartegraf (borde vara väldigt få som inte får det om ens några
om allt gått som det skall) beror det på att ni inte är införda i vårt "Levlingssystem" (vi pratar om
detta också på FÖ på måndag).
Vad skall du göra om du inte får upp denna "graﬁska kurskarta" då?
1. Kolla med kompisarna och se om de fått upp detta. Om ingen får upp detta vill vi
ha så få mail som möjligt om detta så utse någon i klassen (gruppen) som skickar
ett mail till mig att det "strular".
2. Om du är "ensam" eller en av få som inte får upp grafen. Skicka ett mail till mig.
Då är du inte införd i systemet och det beror troligen på att det är något som gör att
du inte kom med i den "batch" som vi ﬁck i början av veckan med kursdeltagare.
Inget problem antagligen, men ... Det vi behöver är ditt personnummer för att kunna
hitta dig i det system som heter LADOK (där vi senare kommer att rapporteras in
era godkända resultat i kursen).
OBS! Vid kontakt med oss (senare och nu): Skicka alltid från er "@student.liu.se"-mailadress
så går allt MYCKET fortare att få svar på och vi vill dessutom inte skicka saker om er till
"anonyma" adresser (eller sådana som man kan skapa själv). Alltså: Hjälp oss hjälpa er. :-)
Gruppindelningar: Vi sitter i ett litet dilemma här. Troligen är ni uppdelade i diverse grupper nu
under Nolle-P och ni har börjat lära känna ett antal personer. Vi har inte dessa gruppindelningar
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och det kommer säkerligen inte riktigt att kunna gå att följa dessa under kursens gång (tyvärr).
Vi kommer därför under första veckan att göra en förenklad gruppindelning av dem som vi har i
Levlingssystemet och bara sortera er i bokstavsordning (i första hand på program ni är
inskrivna på, i andra hand på efternamn och i sista hand på förnamn). Efter detta delar vi bara in
er i grupper som är "lagom stora" för assistenterna att hantera. Vi gör nog så att vi lägger ut
dessa grupper på hemsidan och skickar ett mail till er när detta är gjort. Troligen på söndag.
Ni får jättegärna byta grupper med varandra (detta gäller både permanenta byten och även
enstaka byten av tider). För oss spelar det ingen roll vilka som är i vilken grupp. Det viktiga är
gruppstorlekarna för att ni skall få så bra hjälp som möjligt. Om ni bor långt borta och behöver
byta grupp är det alltså bara att kolla med någon som är i en annan grupp och byta. Var
hjälpsamma mot varandra så blir allt super. Tiderna under kursen kommer att variera så att
grupp 1 har sena tider och andra gånger har grupp 2 sena tider och liknande. Vi har försökt göra
grupperna någorlunda likvärdiga, men det blir ju aldrig perfekt tyvärr.
Vi ses på måndag på FÖ.
M.v.h.
/TJ
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