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To:  TDDD87_2021HT_FP <tddd87_2021ht_fp@student.liu.se>; TDDE54_2021HT_AU
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Hejsan.

Vi behöver stänga ner inskickningar av uppgifter via SC redan klockan 16:30 idag. Sista
automaträttningen sker inom 30 minuter efter detta.

Nedstängningen är delvis för uppgradering av saker, men framförallt för att allt som skall rättas
innan tentaperiodens extrainsatta P-pass skall kunna rättas idag (även dagens inskickade saker
alltså). Detta för att så många som möjligt skall få chansen att delta på P-pass under veckan
som kommer.

Normalt skulle dagens inskickningar inte rättas före (tidagast) måndag så se detta som en
bonusrättning och inte att vi gör något dåligt. Allt som ni skulle skickat in i senare än denna tid
skickar ni istället in under helgen så rättas det i nästa vecka förstås.

Får ni inte automaträttningsmeddelanden på det ni skickat in så behöver ni alltså skicka in det
nästa dag.

Rättning av det som kommer in i helgen och under de kommande två veckorna görs alltså med
lite långsammare återkoppling. Därav denna "abrovink".

Ha nu en bra tentaperiod och se till att sova på nätterna så att ni är pigga på tentorna. Det tjänar
man massor på (mest tips till er som går i ettan förstås). Ät också ordentligt innan ni går till
tentan.

Ett sak som jag själv gjorde en gång i tiden. Jag tog med något som gav lite snabb energi till
slutet tentan. Personligen använde jag "dextrosol" (OBS! ingen reklam!). Det gav en liten kick när
man började bli trött framåt slutet av tentan.

TIPS: Tag inte med "knäckebröd eller banan" att äta. Det är nog bland de värsta störmomenten
för alla andra på tentorna. Ni kan ju tänka er detta. "Knaster knaster smask smask." :-)

Hoppas att det går bra för er och njut av solen om den dyker upp.

M.v.h.
/TJ
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