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Närvarande:  Ledamöter Företräder 

Lasse Alfredsson verksamheten, ordförande 
Amir Baranzahi verksamheten 
Micaela Bergfors verksamheten 
Anki Brorsson verksamheten 
Fredrik Heintz verksamheten 
Magnus Johansson verksamheten 
Karin Jerner studentkåren 
Magdalena Smeds studentkåren 
Gunnel Alm yrkeslivet 
Liselott Andersson yrkeslivet 
Karin Berggren yrkeslivet 
Elisabet Blom yrkeslivet 
Jesper Svartz yrkeslivet 
 

 Övriga 
Ann-Kristine Järrendahl kommunikatör 
Sara Sethson kommunikatör, sekreterare 
Anna Klippinger studievägledare 
Anna Sundin IFM 
 

 Frånvarande: 
Kerstin Johansen verksamheten  
Agneta Johansson verksamheten 
Daniel Karlsson verksamheten 
Anders Berg yrkeslivet 
Birgitta Heikne-Tegström yrkeslivet  
 
 
 
 
 

  
1. Utseende av justeringsperson 

Beslutas utse Karin Jerner 
 
2. Fastställande av föredragningslistan 

Beslutas att fastställa föredragningslistan 
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3. Ebersteinska skolan - presentation 
Rektor Caroline Hedwall och nämndledamoten Gunnel Alm presenterade 
Ebersteinskas historia och verksamhet idag, samt planer för framtiden. 

 
4. Meddelanden 

 Nya nämndledamöter 

 Lasse besökte Vetenskapens Hus i Stockholm den 27 april. 

 Sommarveckan – rapport från Peter Andersson. Stort intresse i år – 108 platser 
fylldes fort, dessutom 90 elever på reservlista. 48 flickor, 60 pojkar. 

 Mattecoach på nätet – rapport från Daniel Carlsson, MAI. 2014 kom ca 3600 
samtal, huvuddelen från gymnasieelever. Telefontider må-to 17-20. 

 Campusveckan 2016. Curt Nicolin-gymnasiet hoppat av sent inför årets vecka. 
2016 kommer 40 elever från vardera Katrineholm och Nyköping. Kan vi utveckla 
och erbjuda kommuner även i västra Östergötland? 

 Majmingling – i år 4 maj. Micaela Bergfors rapporterat. 20 gymnasielärare och 
15 universitetslärare lyssnade på föredrag och samtalade. Planer på att flytta till 
annan månad, maj är svårt. Viktigt att ha kontakt med rektorer för att få stöd för 
deltagande. 

 Ny grafisk profil för LiU samt ny LiU-webb 2015.  

 OECD-rapport om senaste Pisa-resultatet. Sverige mycket svagt. 
 Notering om att bjuda in representant från lärarutbildning till kommande 

nämndsammanträde i september.  
 
5. Teknikåttan – avrapportering 2015 samt nyheter inför 2016 

 Föredragande: Lasse Alfredsson och Anna Sundin 
 Lågt deltagande i kvaltävlingen. 23 april hölls Regionfinal på LiU, Nya Munken från 
 Linköping vann och gick till Riksfinal. Där blev de tvåa i sin semifinal. 2016 kommer  

 skolorna att erbjudas möjlighet till webbaserad kvaltävling. Fredrik Heintz är 
 involverad i framtagningen.  

Gnistan – tävling som ordnas av Vattenfall. Kontaktat T8 centralt – med primärt 
syfte att stimulera/engagera teknikintresset (ytterligare) hos de klasser/elever som 
inte går vidare till region- och riksfinal. Koncentrera sig till ett område varje år – kan 
Linköping tänka sig att arrangera våren 2016? 

 
6. Nämndens aktiviteter – avrapportering och på gång 

 Föredragande: Ann-Kristine Järrendahl och Sara Sethson                      
 Pop-veckan – schemat klart. Vi tar med oss synpunkter på ämnesområden som 
 representeras. Siffror från övriga aktiviteter som genomförts under året; 
 studiebesök, besöksdagar, hemmissionering och skugga-en-student. 
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7. Workshop/mötesplats lärare – rapport från arbetsgruppen 

 Föredragande: Lasse Alfredsson 
Lasse varit på turné bland institutionerna och berättat om skolsamverkan i 
allmänhet och workshop för lärare i synnerhet. Samverkansworkshop (nytt namn 
kommer) planeras den 1 oktober, i samband med länsstudiedagen. Förslag på 
föredrag börjar komma in. Förhoppningen är att ett hundratal lärare på gymnasium 
och högstadiet ska anmäla sig. En heldag där NSS står för både lunch och fika. 

 
8. Breddad rekrytering 

 Föredragande: Lasse Alfredsson 
 Bordlägges till nästa möte 
 

9. Övriga frågor 

 Inga övriga frågor 
 

 
 
 Vid protokollet 

 

 
 
 Sara Sethson 

 

 
 Justeras 

 

 

 
 Lasse Alfredsson                                                                            Karin Jerner 


