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Närvarande:  Ledamöter Företräder 

Lasse Alfredsson verksamheten, ordförande 
Amir Baranzahi verksamheten 
Micaela Bergfors verksamheten 
Anki Brorsson verksamheten 
Fredrik Heintz verksamheten 
Kerstin Johansen verksamheten  
Magnus Johansson verksamheten 
Daniel Karlsson verksamheten 
Magdalena Smeds studentkåren 
Jenny Stenström studentkåren 
Liselott Andersson yrkeslivet 
Anders Berg yrkeslivet 
Elisabet Blom yrkeslivet 
Eva Holm yrkeslivet 
Jesper Svartz yrkeslivet 
 

 Övriga 
Sara Sethson kommunikatör, sekreterare 
Anna Klippinger studievägledare 
Peter Andersson IFM, p 4 
Martin Bengtsson MAI, p 7 
Anna Sundin IFM, p 4 
 

 Frånvarande: 
Gunnel Alm yrkeslivet 
Karin Berggren yrkeslivet 
Ann-Kristine Järrendahl kommunikatör 
 
 
 
 
 

  
1. Utseende av justeringsperson 

Beslutas att utse Jenny Stenström att tillsammans med ordförande justera dagens 
protokoll. 
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2. Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag. 
 

 
3. Meddelanden 

• Nya nämndledamöter: Jenny Stenström, ny studeranderepresentant.  
Ingen ersättare för Birgitta Heikne-Tegström än. 

• Lasse och Fredrik träffade nyligen Skolverkets generaldirektör, som fick veta allt 
om NSS´ aktiviteter. 

• Måndag 28 sep åker Lasse på IVA-event i Stockholm, om rekrytering till 
gymnasiets naturvetenskapsprogram och teknikprogram. 
 

 
4. Sommarveckan 2015 och Teknikåttan 2016 – avrapportering och nyheter 

 Föredragande: Peter Andersson och Anna Sundin 
Stort intresse för Sommarveckan, 108 deltagare plus 91 på reservlista. 40 % flickor. 
Sommarveckan blir egen diskussionspunkt på nästa nämndmöte – hur kan vi 
utveckla och ev. utöka dagarna? 

 
Teknikåttan: Insatser för att öka deltagandet och kännedomen. Rektorer har fått 
brev och uppmuntras att uppmuntra lärarna att anmäla sina klasser. Påminnelse går 
ut i november, anmälan fram till 20 januari. Sikta på större (lokal) mediaexponering 
2016 – alla elever i åk 8 ska känna till, och vilja delta i, Teknikåttan. Önskvärt: öka 
medvetandegraden om Teknikåttan bland LiU-anställda. 
Nyheter: Man ska kunna svara elektroniskt på kvalfrågorna. Ökning från 4 till 6 
klasser till regionfinalen, inte bara vinnare i respektive del (norr, söder, öst, väst) 
utan även de två bästa för övrigt.  
För budgetens skull kan den högre kostnaden för förtäring etc. i samband med 
regionfinalen kompenseras av lägre kostnader för att rätta kvalfrågorna. 
 
Att börja planera för redan nu: 2018 är det Tekniska högskolan som arrangerar 
Riksfinalen. Vilka möjliga lokaler finns? Linköping eller Norrköping? 
Budget: 400−500 kkr. Vill kommunen, näringslivet/Teknikföretagen vara med och 
sponsra? 
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5. Nämndens aktiviteter – avrapportering och på gång 
 Föredragande: Sara Sethson 
Pop-veckan: Många anmälda. Tisdag >1000, onsdag 825, torsdag ca 1000 
www.liu.se/popularvetenskap/startsida-
innehall/1.646483/Populrvetenskapligvecka_20-22okt2015.pdf  
Quintek: Anmälningar och värdar strömmar in. Programmet nästan klart. DM-
nämnden har ökad satsning på breddad rekrytering och vi försöker få in det på 
Quintek. D-sektionens tjejförening Donna kommer att delta. 
För övrigt planeras studiebesök, besöksdagar, hemmissionering och skugga-en-
student. 
 

 
6. Breddad rekrytering 

 Föredragande: Lasse Alfredsson 
UHR:s främjandeuppdrag. Breddad rekrytering – flera definitioner: Religioner, kön, 
etnicitet, ålder, sexuell läggning, hälsotillstånd, föräldrarnas utbildningsbakgrund. 
”Breddad rekrytering”-definitionen ändrad till Breddat deltagande, fullföljande av 
studier samt anställningsbarhet.  
Kartläggning på alla lärosäten – hur arbetar man med dessa frågor? 
Nästa nämndmöte: Eva Holm berättar om Linköpings kommuns arbete med 
breddad rekrytering och skolsamverkan. 
 

 
7. Information om ämneslärarutbildningen 

 Föredragande: Martin Bengtsson 
 Programansvarig utbildningsledare för Ämneslärarprogrammet; åk 7-9 & gymnasiet. 
 Startade ht 2011. 
 9-11 terminer (beroende på stadie och ämne) 
 Striktare kombinationer av ämnen. 

Genomgång av exempel på studiegång. 30 hp examensarbete. Ämnesdidaktiskt, ska 
göras i ett av ämnena. 
 

 
8. Vetenskapsdagen den 1 oktober – status och uppgiftsfördelning 

 Föredragande: Lasse Alfredsson 
Lasse gick igenom programmet, visade den programfolder som kommer att delas ut. 
124 anmälda, förlängd anmälningstid över helgen för LiU-anställda. Bra fördelning 
av anmälda på de olika sessionerna. 
Några av nämndens ledamöter fungerar som moderatorer på de 6 sessionerna – 
Anki, Daniel, Elisabet, Jesper, Martin, Micaela. 

 

http://www.liu.se/popularvetenskap/startsida-innehall/1.646483/Populrvetenskapligvecka_20-22okt2015.pdf
http://www.liu.se/popularvetenskap/startsida-innehall/1.646483/Populrvetenskapligvecka_20-22okt2015.pdf
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9. Verksamhetsplan och budget för 2016 – val av arbetsgrupp         Dnr LiU-2015-00002 
 Föredragande: Lasse Alfredsson 

Vid nämndens möte i november tas beslut om eventuella större budgetändringar 
för aktiviteter som ligger på våren. Generellt beslut om verksamhetsplan och 
budget för nästa år tas på nämndmötet i mars det aktuella året. Godkännande från 
dekan och fakultetscontrollern för detta förfarande. 

 Beslut, arbetsgrupp för att ta fram ny verksamhetsplan och budgetförslag för nästa  
  år (som beslutas i november och i mars): Lasse Alfredsson, Jenny Stenström,  
  Kerstin Johansen, Jesper Svartz. 
 
 

10.  Övriga frågor 
Äskande från Göran Forsling, MAI: Finalen i Skolornas Matematiktävling. 
Äskande från Johan Dahlén, IFM Kemi: Studentbesök på gy-skolor. 
Nämnden beslutade att finansiera en del av matematiktävlingens kostnader samt 
kostnader för gymnasiebesök av f.d. kemistudenter. 
 

 
11.  Nästa möte 

Nästa möte äger rum torsdag 26 november 8.45−12.00. Konferensrum 1, Origo 
 

 
 
 
 
 
 
 Vid protokollet 

 
 

 
 Sara Sethson 

 
 

 Justeras 
 

 
 

 Lasse Alfredsson                                                                            Jenny Stenström 


