
TDDD11: Extra "LA"-tider ...

Torbjörn Jonsson <torbjorn.jonsson@liu.se>
Wed 06/04/2022 17:44

To: TDDD11_2022VT_QD <tddd11_2022vt_qd@student.liu.se>

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

Hejsan.

På fredag är det sista HA-passet och sen är alltså assistenterna inte aktivt i sal och inte heller i
Zoom vid bokade tillfällen. Ni kan som ni vet kontakta dem, men det kan dra ut lite på tid att få
ett möte.

Vi vet att det är en del av er som ligger nära att bli klara med att kunna starta med projektet och
andra ligger lite längre ifrån. Oavsett hur långt du har kvar är det förstås bra att beta av saker så
man får mindre nästa år om det behövs.

Jag ger nu en bonus för att ni skall få en chans att komma in i projektet så snart som möjligt.
Detta är verkligen special och är alltså inte något som är mer än att vi vill ge er lite extra chans.

Vi kommer att lägga in bokning av salar (SU-salar) i schemat (troligast SU12-SU14, men kolla i
schemat för säkerhets skull när det blir dags) nu på fredag (den 8/4) och dessa salar är då
ENDAST till för Ada.O4 och Ada.O5 och de som har frågor om andra uppgifter kommer att få
vara i Zoom på HA (som det redan nu är bokat). Efter helgen är det alltså tänkt att alla som är
på Ada.O4 och Ada.O5 behöver ha kommit igenom automaträttningen (och helst sen också
assistenträttningen). Det är tveksamt om man hinner med projektet i år om man inte blir klar
med dessa inom kort.

OBS! Ni som håller på med Ada.O6-Ada.O8.1 har alltså inte möjlighet att vara med i sal på
fredag (men givetvis finns HA i Zoom som det redan nu är bokat). Vi har inte möjlighet att boka
salar till detta denna gång.

Vi kommer också att dela in er i nya grupper (assistenterna kommer att "specialisera" sig på
"vissa" uppgifter) från och med detta HA-pass. HA-Zoom-rummen vi har nu kommer att döpas
om till "Ada.O6-Ada.O7", "Ada.O8.1" och "Ada.O21" och ni går då in i det Zoom-rum som passar
er bäst.

Som extra bonus kommer vi boka in ett antal assistenter på ett par "projektpass" (d.v.s. i sal) för
att få fram er till projektet snabbare. OBS! Salarna finns redan i schemat, men vi dedikerar vissa
salar till detta:
    11/4  kl. 15-17    SU15/16 och SU17/18 kommer att ha Ada.O6-Ada.O8.1
    20/4  kl. 08-10    SU17/18 kommer att ha Ada.O7-Ada.O8.1
Övriga salar som står är förstås projektsalar.

OBS! För att ni skall hinna med att komma i mål nu och hinna göra projektet är det viktigt att
också vara aktiv med att "fixa till" det som kommer tillbaka från assistenträttningarna. Tips är
att fixa till det som kommer tillbaka snarast så att det kommer in i nästa dags rättning.

OBS! Assistenterna kommer nu mer och mer att gå mot projekthantering vilket gör att
rättningen av O-uppgifter i övrigt kommer att dras ner. Vi har inte lovat att vara klara med
rättningen till dagen efter sen tidigare, men trots detta har detta nog varit fallet under hela VT1.
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Nu kommer det dock att bli tajtare att hinna rätta allt så räkna med att det tar mer tid om ni drar
ut på detta.

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