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Närvarande:  Ledamöter Företräder 

Lasse Alfredsson verksamheten, ordförande 
Amir Baranzahi verksamheten 
Micaela Bergfors verksamheten 
Fredrik Heintz verksamheten 
Kerstin Johansen verksamheten  
Agneta Johansson verksamheten 
Magnus Johansson verksamheten 
Daniel Karlsson verksamheten 
Magdalena Smeds studentkåren 
Jenny Stenström studentkåren 
Gunnel Alm yrkeslivet 
Karin Berggren yrkeslivet 
Elisabet Blom yrkeslivet 
Eva Holm yrkeslivet 
 

 Övriga 
Ann-Kristine Järrendahl kommunikatör 
Sara Sethson kommunikatör, sekreterare 
Anna Klippinger studievägledare 
Peter Andersson IFM, p 4 
 

 Frånvarande: 
Anki Brorsson verksamheten 
Anders Berg yrkeslivet 
Liselott Andersson yrkeslivet 
Birgitta Larsson yrkeslivet 
Jesper Svartz yrkeslivet 
 
 
 
 

  
1. Utseende av justeringsperson 

Beslutas att utse Magdalena Smeds att tillsammans med ordförande justera dagens 
protokoll. 
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2. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag. 
 

 
3. Meddelanden 

• Birgitta Larsson, Norrköping, hälsar att deras nya ledamot blir den ännu inte 
utsedda chefen för deras FoU. Hon återkommer med namn. 

• Liselott Andersson meddelar att hon lämnar NSS. Ny SYV-ledamot sökes – på 
förslag är kommunens SYV-samordnare (grundskolan) Lena Tuffin. 

• Mattecoach på nätet: Ny webbsida och nytt chattsystem – stor ökning av antal 
kontakter. 

• Lasse bifallit äskande på 2900:- för hårdvara till elektronik- och programmerings-
aktivitet för åk 9-elever: Stimulera teknikintresse. 

• Avrapportering Pop-veckan: Ann-Kristine Järrendahl meddelar att det var ett 
stort antal besökare, ca 1000 anmälda varje dag, dock stort bortfall onsdagen, 
framförallt em. De flesta kommer från närområdet men även Tystberga, 
Vaggeryd m.fl. orter. Några funderingar: föreläsning och utställning även under 
lunchen för att upprätthålla intresset. Just nu oklart vem som blir projektledare 
2016. Arbetet dras snart igång. Gunnel Alm efterlyser mer fysik. 

• Avrapportering Quintek: Stort intresse, många anmälda. Digert program med 
föreläsningar, labbar, företagsbesök, information om våra utbildningar, träff 
med tjejföreningar etc. 

• Teknikåttan. Planering inför Riksfinalen 2018 börjar så smått. 
 

 
4. Sommarveckan 

 Föredragande: Lasse Alfredsson och Peter Andersson 
 

Stort intresse för Sommarveckan, 180 anmälda till 108 platser 2015. Hur utnyttja 
intresset och utveckla dagarna? Mer Fenomenmagasinet eller mer Campus Valla? 
Hur mycket drar Visualiseringscentret? Har blivit en större kostnad till i år. Hyra 
enbart domen? Ersätta med Midsommarvecka på 4 dagar – det är relativt svårt att 
hitta LiU-personal till veckan i augusti. 
Diskussioner fortsätter. 

 
 

5. IDA:s och Fredrik Heintz skolsamverkansengagemang 
 Föredragande: Fredrik Heintz 

 

Fredrik ansvarig för det nya civilingenjörsprogrammet Mjukvaruteknik.  
Vision: ”Datalogiskt tänkande åt alla!” Computational thinking – den fjärde 
färdigheten efter läsa-skriva-räkna. 
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Programmering – inte ett eget ämne på grundskolan. Integrerat i övriga ämnen som 
ett medel att träna upp det datalogiska tänkandet. På gymnasiet bör dock program-
mering vara ett eget ämne med specialutbildade lärare. 
 
Exempel på projekt/aktiviteter: 
Bebras: programmeringstävling för skolor. 6200 deltagare 2015. 
Trippel Helix – Vinnova-ansökan 
RoboCup Junior 
 

 
6. Linköpings kommuns arbete med skolsamverkan och breddad rekrytering 

 Föredragande: Eva Holm 
 

Eva Holm berättar om Linköpings kommuns arbete med breddad rekrytering och 
skolsamverkan. 
Linköping har förhållandevis få unga arbetslösa, majoriteten av dessa har ej gått 
klart gymnasiet. Det är förhållandevis många som går teknik eller naturvetenskap på 
gymnasiet. Program som ökar: högskoleförberedande. Program som minskar: 
yrkesinriktade. 
Utmaningar: Minska resultatskillnader som beror på elevens kön, bakgrund, 
föräldrarnas utbildningsnivå – höja de lågpresterande MEN även motivera de redan 
drivna och högpresterande. 
Samarbeten med LiU: LiU skolsamverkan, LED-projektet, Språklig medvetenhet, 
NATDID, CETIS, NTA, Hållbar utveckling, Datalogiskt tänkande, Matteljén, 
Matematikdidaktik. En skolkommission ska inrättas där akademi, representanter för 
profession och kommunala politiker och tjänstemän ingår. 
 

 
7. Förbundet Unga Forskares regionala utställning 2016 

 Föredragande: Lasse Alfredsson 
  

 Regionala utställningar i mars, riksfinal på Tekniska muséet i april. 
Förslag till samarbetsavtal har inkommit. Utställningen ska pågå i två dagar för att 
öka exponering gentemot gymnasieelever. Lasse, Ann-Kristine och Sara samtalar 
vidare om vilken samarbetsform vi anser vara lämplig för LiU. 
 

 
8. NSS verksamhetsplan och budget 2016 

 Föredragande: Lasse Alfredsson 
 

Arbetsgruppen har haft ett första möte och diskuterat aktiviteterna översiktligt. 
Arbetet fortsätter, beslut tas på nämndmötet i mars. Förslag från Fredrik Heintz att 
ge bidrag till programmeringstävlingen Databävern. Uppmanas att använda posten 
”Medel att söka”. 
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9. Vetenskapsdagen – utvärdering och planering inför 2016 
 Föredragande: Lasse Alfredsson 

 

På NSS egen enkät svarade 39 av 130 anmälda deltagare. Av dessa var 34 
gymnasielärare, 4 högstadielärare, 1 lärarstudent. 
Helhetsbetyg: 3,9. Nyttig inspiration? 3,4. Intressanta men mycket spretiga 
fritextsvar, det som upplevdes mycket positivt för en lärare var tvärtom mycket 
negativt för en annan. 
Vi måste vara tydligare vid inbjudan och information så att förväntningarna läggs på 
rätt nivå. Se över upplägget med vidare diskussion efter respektive föredrag. 
Beslutas fortsatt ha Vetenskapsdagen i samband med Länsstudiedagen. 
Varje institutionsledamot uppdras att ordna med föredragshållare och/eller 
studiebesök från sin respektive institution. 
Beslutas utse följande till arbetsgrupp: Elisabet Blom, Daniel Karlsson, Gunnel Alm, 
Kerstin Johansen, Lasse Alfredsson.  Dnr: LiU 2015-00002 

  
 

10.  Mötestider 2016 
Föredragande: Lasse Alfredsson  
 

Lasse skickar doodle för mötestider tisdag/onsdag/torsdag dessa veckor: 
v 11 - heldag 
v 21 - halvdag 
v 39 - halvdag 
v 47 - halvdag 
 

 
11.  Övriga frågor 

Inga övriga frågor 
 

 
Vid protokollet 
 
 
 
Sara Sethson 

 
 

Justeras 
 
 
 
Lasse Alfredsson                                                     Magdalena Smeds 


