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Närvarande:  Ledamöter Företräder 

Lasse Alfredsson verksamheten, ordförande 
Amir Baranzahi verksamheten 
Anki Brorsson verksamheten 
Fredrik Heintz verksamheten 
Magnus Johansson verksamheten 
Daniel Karlsson verksamheten 
Magdalena Smeds studentkåren 
Jenny Stenström studentkåren 
Gunnel Alm yrkeslivet 
Anders Berg yrkeslivet 
Karin Berggren yrkeslivet 
Elisabet Blom yrkeslivet 
Charlotta Nordlöf yrkeslivet 
Jesper Svartz yrkeslivet 
 

 Övriga 
Ann-Kristine Järrendahl kommunikatör 
Sara Sethson kommunikatör, sekreterare 
Catharina Karlsson Foo kommunikatör 
 

 Frånvarande: 
Micaela Bergfors verksamheten 
Kerstin Johansen verksamheten  
Agneta Johansson verksamheten 
Anna Klippinger studievägledare 
Eva Holm yrkeslivet 
Lena Tuffin yrkeslivet 
 
 

  
1. Utseende av justeringsperson 

Beslutas att utse Magdalena Smeds att tillsammans med ordförande justera dagens 
protokoll. 

 
2. Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställs enligt förslag. 
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3. Populärvetenskapliga veckan – lägesrapport inför 2016 och planering inför 15-
årsjubiléet 2017 
Föredragande: Catharina Karlsson Foo 
2016: 
Antal anmälda (17/5) Tis 425, ons 431, tors 436 = totalt 1292 
9:30 – 11:30 Föreläsningar 
11:30 – 13:00 Mässa 
13:00 – 15:00 Föreläsningar 
Mässan: 16 montrar, tis och torsdag 
Student: Beatrice Partain, I-programmet, hjälper till med det praktiska. 

o Fler föreläsningar i fysik efterfrågas. Catharina får förslag på 
kontaktpersoner på IEI som också bedriver undervisning och forskning i 
fysikrelaterade ämnen. 

15-årsjubileum 2017: 
Utvidga mässan – Vad är vi starka på, identifiera och visa, Röd tråd; 
grundutbildning-näringsliv-forskning, Öppna upp? Börja arbetet tidigare! Mer? 
Fler alumnutställare önskas – eleverna vill veta vad man kan bli efter studierna – en 
majoritet fortsätter ju trots allt i näringslivet. 

 
4. Mattecoachning – kartläggning av aktiviteter 

 Föredragande: Mattias Björkman 
 

Bordlägges p.g.a. sjukdom. Fullständig rapport avlämnas på septembermötet. 
 

5. Meddelanden 
 Föredragande: Lasse Alfredsson 

 

• Gymnasievalet. Lasse presenterade sök- och antagningssiffror. I 
fortsättningen presenteras dessa på septembermötet, då med historik minst 
2 år bakåt i tiden, för jämförelse. 

• Kommande samtal med TeknikCollege om LiU:s skolsamverkan i allmänhet 
och gemensamma samverkansintressen med TeknikCollege i synnerhet. 

• Ny NSS-intern e-postadress, via vilken man når alla i nämnden: nss@liu.se 
• Lasse och Ann-Kristine har träffat Saab och EMMA (M-sektionens 

tjejförening) för samtal om skolsamverkan. Relaterad information om 
IGEday 2016 (Introduce a Girl to Engineering, www.womengineer.org/2016/ 
03/29/igeday-2016-annu-en-succe/): Womengineer (womengineer.org) – 
kontakt mellan företag och tjejer. Kan marknadsföras bättre. Jenny 
Stenström engagerad. 

• Blixtlåsets riksfinal på KTH 14 april: Lasse i juryn. Uppfinnartävling för 
gymnasieelever. Bidraget Måttlock från Curt Nicolin-gymnasiet i Finspång 
vann finalen. Läs mer på www.blixtlaset.se  

mailto:nss@liu.se
http://www.blixtlaset.se/
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• Äskanden: 
• IFM Kemi bjöd i januari in 24 st naturvetenskapliga lärare från Jönköping 

och Värnamo kommun. Forsknings- och industriföredrag. Mycket 
uppskattat av deltagarna. NSS stod för lunch och fika. Något att fundera 
på för matematik och fysik? 

• Kemiolympiaden. 22-23 april sista kvalomgången. NSS stod för lunch. 
• Samverkanswebben: träff den 1 juni. Hur ska sidorna se ut? 

 
6. Nämndens aktiviteter – avrapportering och på gång 

Föredragande: Sara Sethson 
• Teknikåttan. Regionfinal i Linköping 21 april, 6 klasser deltog. Klass 8:4 

Kunskapsskolan Norrköping vann. Riksfinal i Uppsala 19 maj. 12 klasser 
(varav en från finska motsvarigheten Sjukampen) deltog. Klass 8C 
Kvarnbyskolan Mölndal vann finalen. Vår klass blev 2:a i sin semifinal. 

• Sommarveckan 14-17 juni. Fyra alternativ fanns att välja på: 2 heldagar 
(mån-tis, ons-tors) resp 4 halvdagar (fm, em). Samtliga är fulltecknade, 
reservlista finns. 
 

7. Arbete/uppföljning efter nämnddagen i mars – statusrapport 
Föredragande: Lasse Alfredsson 
Information om de möten som Ann-Kristine, Sara och Lasse har haft sedan 
nämnddagen, med uppföljning av samtalspunkter under nämnddagen. 
Arbetet/uppföljningen fortsätter och avrapportering sker löpande under 
efterkommande nämndmöten. 

 
8. LiU Skolsamverkan – Samverkansplan och Handlingsplan 

Föredragande: Lasse Alfredsson 
Information om LiU Skolsamverkansforum (LiU-internt forum) resp. LiU 
Skolsamverkansråd (externt råd). 
Samverkansplan på 3 år tas fram – beslutas på Utbildningsvetenskap. 
 

9. Vetenskapsdagen 2016 
Föredragande: Lasse Alfredsson 
Salar är bokade. Ett dokument med ett i princip färdigt schema med 
föredragshållare inklusive foto visades. 
Parallella sessioner med föredrag på fm, föredrag och studiebesök em. Föredragen 
är antingen 30 eller 50 minuter långa, dvs. går mer på djupet än motsvarande 
föredrag under Pop-veckan. Inget utrymme för schemalagda diskussioner. Vi 
utvärderar reaktionerna efteråt. Gemensam avslutande session med Anders Jidesjö: 
”Om relevans och mening i utbildningen”. 
Vetenskapsdagen läggs på anmälningssidan för Länsstudiedagen, Lasse åtar sig att 
kontakta sidansvarig så att vårt program syns under alla relevanta ämnesområden. 
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10. Övrigt 
Ny rutin för aktivitetsredovisning. Ppt-mall, fyll i: När hölls aktiviteten? För vilka och 
hur många? Fördelning pojkar/flickor? Vad gjordes? Hur möts NSS syfte? Mätbart 
utfall? Planeras ändring/vidareutveckling – kortsiktigt/långsiktigt? Ev ytterligare info 
om aktiviteten att förmedla. Söktryck – hur många fler sökande än platser? Hur 
marknadsförs/informeras om aktiviteten? 
 
 
 
 

Vid protokollet 
 
 
 

Sara Sethson 
 
 

Justeras 
 
 
 

Lasse Alfredsson                                                     Magdalena Smeds 


