
Velkommen til undervisningen i 
dynamisk tingsrett høsten 2020 
 

Forelsesningene vil gå på Zoom fra mandag førstkommende, se timeplanen. De vil deretter bli lagt ut 

på nett i opptak på semestersiden, ressurssiden og Canvas. 

Forelesningene blir bedre om jeg kan se deltakerne, og uansett er det hyggelig om vi begynner med 

skjermene på for å si hei til hverandre. Men det er ikke plikt til å ha på skjermbilde.  

Spørsmål kan du uansett stille på chattefunksjonen i Zoom. Om du sender spørsmål bare til meg på 

chatten, svarer jeg i plenum uten å si hvem som har spurt. 

Jeg har gjort om på forelesningene dette semesteret. Lysbildene blir lagt ut før forelesningene på 

ressurssiden, semestersiden og Canvas. Lysbildene viser også hvilke temaer som blir tatt opp hver 

dag, slik at du kan forberede deg. Tema første gang er litt om eiendomsrett og problemstillingene i 

dynamisk tingsrett. Hvorfor driver vi med dette? 

Etter forelesningene blir det kurs. Kursmaterialet ligger her. Den første kursdagen vil være i et 

klasserom, slik at man blir litt kjent med hverandre. Deretter vil kursene i dynamisk tingsrett være på 

Zoom. Siden man skal delta aktivt her, bør man vise ansiktet sitt, både i klasserommet og på Zoom. Å 

lære seg å delta aktivt i en diskusjon er en viktig del av juristutdanningen din. Det tas ikke opptak av 

kursene, slik at alle skal kunne snakke friere. 

Jeg har forsøkt å samle det du trenger av informasjon og læremidler på en ressursside (som allerede 

er nevnt flere ganger). Her ligger bl.a. opptak av tidligere semestres forelesninger. 

Vær oppmerksom på at du må levere to obligatoriske fakultetsoppgaver dette semesteret; den 

første innen 1. oktober i dynamisk tingsrett. Glemmer du fristen, eller er du syk uten å søkt om 

utsettelse før fristen, må du visst vente med eksamen til neste semester, så husk endelig på dette. 

Du er alltid velkommen til å kontakte lærerne med spørsmål. Som du ser her, er spørsmål og svar i 

anonymisert form tilgjengelig på Facebook og på en samlefil i pdf-format. 

Jeg har søkt om ressurser til morgenmøter senere i semesteret. 

Dette faget er etter min mening et av de morsomste på hele studiet, men det krever litt strev før en 

skjønner systemet. Ikke gi deg! Og husk: Jeg er her for deg for å hjelpe deg. 

Lykke til! 

Med vennlig hilsen Erik  

Erik Røsæg 
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