
TDDD11/9½MAXX: Uppdelning i grupper + Klassrepresentanter ...

Torbjörn Jonsson <torbjorn.jonsson@liu.se>
Fri 07/01/2022 19:29

To:  TDDD11_2022VT_QD <tddd11_2022vt_qd@student.liu.se>; TDDD11_2022VT_QD-Admitted <tddd11_2022vt_qd-
admitted@student.liu.se>

Cc:  Viktor Olsson <viktor.olsson@liu.se>

Hejsan.

Ni skall få två uppdrag att utföra innan kursstart (inte idag, men senast till lunchen den 17/1).
Det är enkla uppdrag, men väldigt bra att det är löst för att det skall bli bra för er under våra
LA/HA-pass och för att vi skall kunna ha en bra dialog för att kunna hjälpa er på bästa sätt.

Klassrepresentanter

En fågel (jag har äldre studenter som assistenter som går era program) viskade i mitt öra att det
kanske inte finns klassrepresentanter på programmen längre. Detta har tidigare funnits och det
har varit super när det gäller att få bra kommunikation mellan oss och er. [ 9 mail är bättre än
250 ... :-) ]

Jag vill att ni tar fram en eller två klassrepresentanter (gärna en från respektive grupp nedan)
som kan vara ert "språkrör" till oss kursledare. Om det händer något så vill vi verkligen veta
saker direkt så att vi kanske kan göra något åt det istället för att vänta med saker och sen få det
i mycket tristare sammanhang. Vi vill hjälpa er nu medan kursen går istället för att få saker
senare och bara kunna hjälpa de som kommer nästa år.

OBS! Ni behöver inte skapa detta för evigt, men det är verkligen en bra grej.

Uppdraget ni får här är att ge mig (via mailsvar på detta mail) en/två utsedda personer per klass
(ni får förstås komma överens om vilka det är) så att vi kan få igång en bra kommunikation så
snart det går. Skriv vilken klass det gäller när ni skickar mailet så blir det bäst.

Tackar på förhand för detta.

Gruppindelning

Ni går ju i olika klasser i I1, Ii1, Lär1, Lär2 och några extra från KA2 som valt denna som valfri
kurs. Det är framförallt ni som går I1, Ii1, Lär1/2 som behöver hjälpa oss lite.

Vi har inte klasslistor och vi har tidigare år lagt en hel del extra tid på att försöka göra en bra
uppdelning av er i två grupper utifrån de listor vi fått tag på via er studenter. Det brukar dock inte
bli bra iallafall av olika anledningar. Vi tar inte anledningarna då dessa egentligen inte spelar så
stor roll.

Vi går direkt på "lösningen" på detta. Det jag vill att ni gör är att dela upp er klass i två grupper.
Den ena gruppen kallar vi "1" och den andra kallar vi "2". Ingen rangordning utan bara två
grupper. Ni kanske redan har sådana grupper så det kanske blir superlätt. OBS! Det är bra om
det är jämnt (INTE udda) antal studenter i respektive grupp och ungefär lika många per grupp
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förstås.

Dessa två grupper kommer sen att vara grunden till vilken tid ni studenter kommer att gå på de
LA/HA-pass som finns i kursen (första dagen, 17/1, kommer "Grupp 1" att ha första LA-passet
efter FÖ).

Vi kommer inom kort att fixa så att det framgår i schemat vilka tider som vilken grupp kommer
att vara bokad på. Tyvärr är det något som försvunnit på vägen från det underlag vi hade till det
faktiska schemat som bokats, men det löser sig inom kort hoppas vi.

Det kan låta hårt att bli bunden till en viss grupp, men det är inte helt sant att så är fallet. Det är
helt ok att BYTA tider med andra. Det viktiga är bara att det inte blir överfullt i våra salar och att
ni är jämnt fördelade så att vi kan ge er så mycket hjälp som möjligt. [ Ju fler det är på ett
LA/HA-pass desto mindre hjälp får alla och ni och assistenterna blir bara stressade i onödan. ]

Under kursen kommer ni att själva få hantera problematiken med att det blir överfullt i salarna.
Ni vet vilka som är i vilken grupp i er klass och ni kan på det viset också säga till dem som inte
är på rätt pass att de får ge plats till er som skall vara på det passet. Anledningen är att vi inte
kan vara "poliser" i detta.

Jag tror att ni fixar detta super och att det blir alldeles utmärkt det ni gör.

Ni behöver INTE skicka in listor på vilka som går i vilken grupp. Ni håller reda på detta och
LA/HA kommer att fungera super om ni respekterar gruppindelningen. Vilket jag antar att ni gör.
:-)

OBS! Se även det "långa mailet" om att det är ok att "fylla på" i salen om det "finns plats". Tänk
bara på att det är extra tid och inte givet att man får plats ...

Jag tackar även för detta i förväg.

Avslutning

Nu ser vi bara fram emot att få träffa er och vi hoppas på en riktigt trevlig vår med er.

M.v.h.
/TJ
--
-------------------------------------

_/_/_/_/_/_/_/_/ Torbjörn Jonsson

_/        _/ 013-28 24 67

_/        _/ Torbjorn.Jonsson@LiU.SE

_/   _/   _/ IDA/SaS/UPP

_/     _/_/ Institutionen för Datavetenskap

---------- Linköpings universitet
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