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Närvarande:   Ledamöter  Företräder 

Lasse Alfredsson verksamheten, ordförande 
Amir Baranzahi verksamheten 
Micaela Bergfors verksamheten 
Anki Brorsson verksamheten 
Agneta Johansson verksamheten 
Magnus Johansson verksamheten 
Daniel Karlsson verksamheten 
Magdalena Smeds studentkåren 
Gunnel Alm  yrkeslivet 
Liselott Andersson yrkeslivet 
Anders Berg  yrkeslivet 
Karin Berggren yrkeslivet 
Elisabet Blom yrkeslivet 
 

 Övriga 
Sara Sethson  kommunikatör, sekreterare 
Anna Klippinger studievägledare 
 

 Frånvarande: 
Fredrik Heintz verksamheten 
Kerstin Johansen verksamheten  
Karin Jerner  studentkåren 
Birgitta Heikne-Tegström yrkeslivet  
Jesper Svartz  yrkeslivet 
Ann-Kristine Järrendahl kommunikatör 
 
 

  
1. Utseende av justeringsperson 

Beslutas utse Magdalena Smeds. 
 
2. Fastställande av föredragningslistan 

Beslutas att fastställa föredragningslistan. 
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3. Meddelanden 
• Ny nämndsammansättning. De nya nämndledamöterna hälsades officiellt välkomna. 

Mandatperioden löper t.o.m. 2018-01-31. 
• NSS nya uppdragsbeskrivning. Webben ska uppdateras. Under denna punkt diskuterades 

även delning av dokument inom NSS.  
• Lasse presenterade och berättade om rektors beslut om LiU skolsamverkan. I beslutet 

nämns bl.a. att finansieringen av LiU:s engagemang i Fenomenmagasinet flyttas från 
Kommunikations- och marknadsavdelningen till LiU skolsamverkan. I beslutet nämns även 
att ett LiU-internt skolforum ska skapas, i dialog med bland annat NSS. 

• Regionala TeknikCollege-styrgrupperna i Linköping och Norrköping − LiU-representanter 
efterlyses. Lasse har skickat ut förfrågan till nämndens institutionsrepresentanter, men har 
inte fått svar från någon än. 

• Vetenskapsfestivalen SciFest i Uppsala tors-lör 19-21/3. Nämndens ledamöter inbjuds att 
åka. 

• Mattebron – Nationellt möte i Göteborg den 20 april. Tema: Matematiklyftet. Nämnden 
betalar resan för intresserade ledamöter. Sista anmälan 3 april. 

• Ny TeknikÅttan-administratör. Anna Sundin, institutionsadministratör på IFM, är sedan  
1 mars anställd med 10 % på helår för att arbeta med T8. Ingår i nämndens budget.  

• Förbundet Unga Forskares utställning den 27 februari. I år hölls utställningen på 
Stadsbiblioteket i Linköping, för egen önskan om tydligare exponering mot allmänheten.  
25 bidrag jämfört med 3 st 2014. 6 bidrag gick vidare till riksfinalen. Förhoppningen är att 
man återkommer till LiU nästa år. 

• Aktuella NSS-relaterade aktiviteter i vår. Sara föredragit. 
• Kommande nämndsammanträden 2015. Torsdag 28 maj 9:15–11:55 på Ebersteinska 

gymnasiet i Norrköping, torsdag 24 sep 8:45–12 i Linköping, torsdag 26 nov 8:45–12 i 
Linköping. 

 
4. Protokollföring av beslut om verksamhetsplan och budget för 2015, som togs per 

capsulam 2014-12-19 
Föredragande: Lasse Alfredsson 
 

5. Efter internatet – kommande mötesplats/workshop för gymnasie- och grundskollärare 
Föredragande: Lasse Alfredsson                      Dnr LiU-2015-00002 
Efter diskussionerna under internatet bildas en arbetsgrupp som arbetar vidare.  
Beslutas utse Lasse Alfredsson, Karin Berggren, Anna Klippinger, Gunnel Alm, Magdalena Smeds 
och Daniel Karlsson. 
 

6. NSS-presentation på institutionsträffar 
Föredragande: Lasse Alfredsson 
Institutionsledamöterna uppmanas ta fram förslag på tider när Lasse kan komma och presentera 
NSS och skolsamverkan i allmänhet och den kommande samverkansworkshopen i synnerhet. 
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7. Projekt Soltorgsgymnasiet 

Föredragande: Olle Kordina 
Olle presenterar sig själv och bakgrunden till Soltorgsprojektet. ”Piloten” i höstas, där Olle 
Kordina ensam åkte till Borlänge och höll fyra föreläsningar, har utvecklats till att sex personer 
från LiU en dag i februari höll tre föreläsningar var. 

Olle har sedan fött tanken om att skapa fadderklasser, där planen är att en lärare/forskare följer 
en klass från ettan i gymnasiet fram till att det är dags att söka till universitetet. Detta ger 
kontinuitet och möjlighet att ta upp olika saker vid olika tillfällen beroende på elevernas 
mognad och intressen. 

Diskussion om att börja lokalt – Norrköping som vi gärna vill rekrytera mer från, Linköping 
som är hemmaplan, Tranås som man lätt når med tåg. Utöka på sikt? 

Frågan om ersättning väcks – förväntas den enskilde läraren göra detta utöver ordinarie 
arbetstid? Synliggörs det på något sätt?  
 

8. Förslag att årligen besluta verksamhetsplan och budget i mars istället för november 
Föredragande: Lasse Alfredsson                      Dnr LiU-2015-00002 
Underlag för att fatta alla budgetbeslut i november saknas ofta eftersom en stor mängd fakturor 
inte kommit in. 
Beslutas enligt förslag.  
 

9. Övriga frågor 
a. Val av vice ordförande i NSS 

Beslutas utse Anki Brorsson                     Dnr LiU-2015-00002 
b. LiU-webb 2015 & NSS webbsidor 

Nämndens ledamöter uppmanas lämna synpunkter på ”målgruppsanpassad webb” 
gällande området samverkan. 
 

 
Vid protokollet 

 
 
 

Sara Sethson 
 

Justeras 
 
 

 Lasse Alfredsson                                                            Magdalena Smeds 
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