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Närvarande:  Ledamöter Företräder 

Lasse Alfredsson verksamheten, ordförande 
Amir Baranzahi verksamheten 
Micaela Bergfors verksamheten 
Anki Brorsson verksamheten 
Kerstin Johansen verksamheten  
Agneta Johansson verksamheten 
Magnus Johansson verksamheten 
Johanna Kindvall studentkåren 
Jenny Stenström studentkåren 
Anders Berg yrkeslivet 
Karin Berggren yrkeslivet 
Elisabet Blom yrkeslivet 
Eva Holm yrkeslivet 
Jesper Svartz yrkeslivet 
Lena Tuffin yrkeslivet 
 

 Övriga 
Sara Sethson kommunikatör, sekreterare 
Anna Klippinger studievägledare 
Mattias Björkman, punkt 5 kommunikatör 
 

 Frånvarande: 
Fredrik Heintz verksamheten 
Daniel Karlsson verksamheten 
Gunnel Alm yrkeslivet 
Charlotta Nordlöf yrkeslivet 
Ann-Kristine Järrendahl kommunikatör 
 

 
 
  

1. Utseende av justeringsperson 
Beslutas att utse Johanna Kindvall att tillsammans med ordförande justera dagens 
protokoll. 

 
2. Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställs enligt förslag. 
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3. Meddelanden 
• Nya studeranderepresentanten Johanna Kindvall, I2, hälsades välkommen. 

Johanna efterträder Magdalena Smeds. 
• Ny LiU-webb från januari 2017. Betan är publik sen en tid. Lasse visade hur 

de nya samverkanssidorna är tänkta att se ut, ska inkomma med synpunkter 
till webbprojektgruppen inom kort. 

• Äskanden: Inga nya äskanden har inkommit 
• Fenomenmagasinet – Lasse är ordförande i styrelsen. Styrelsemöte hölls  

27 september. Ökat industriperspektiv önskvärt. 
• ”Rekordmånga kvinnor vill bli civilingenjörer” (artikel i Ny Teknik). KTH har 

t.ex. i år en andel på drygt 35 % kvinnor bland nyantagna, en ökning från 
24 % på tio år. 

• ForskarFredag 30 september. ”Låna en forskare” är lagt på is 2016 – dock 
finns önskemål från många skolor att ”låna” en forskare.  
Jämförelse med upplägget i transfer.nu där Östergötland i dagsläget inte är 
anslutet. Enligt Eva Holm har det funnits långt gångna planer på att starta i 
Linköpings kommun men p.g.a. personalförändringar kom det aldrig igång. 

• På gång i höst – NSS-relaterade aktiviteter. 
o Vetenskapsdagen 6 oktober (se egen punkt nedan) 
o Pop-veckan 25–27 oktober 
o Quintek 9–11 november 

 
4. Aktivitetsredovisningar, våren och sommaren 2016 

 Föredragande: Lasse Alfredsson 
De aktiviteter som genomförts under våren och sommaren har sammanställts i ett 
enhetligt format där samma frågor besvarats av respektive aktivitetsansvarig. 

• aHead: kontinuerlig verksamhet samt Inför nationella provet-dagen 
• Besöksdagar 11 feb Linköping, 8 mars Norrköping 
• Campusveckan 
• Hemmissionering 
• Sommarveckan 
• Studiebesök – diskussion om hur aktiviteten kan planeras och styras för att 

minska tidskrävande arbete samt få rätt elever att komma.  
Samordna med prao? 

• Teknikåttan 
  Aktivitetsredovisningar har ännu inte inkommit för Matte specialisering och Unga  
  Forskares utställning.  
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5. Uppföljning efter nämnddagen i mars 
a) Kartläggning av mattecoachaktiviteter 
Föredragande: Mattias Björkman 
Hittat och tittat närmare på 14 olika aktörer. Inte så många kostnadsfria, flera 
kommersiella där priset varierar mellan 95:- och 435:-/timme. Läxhjälp i hemmet 
eller på skolan, via Skype, online eller via en app. Svårt att avgöra kompetensen hos 
coacherna. Coachingaktiviteterna kan delas in i 3 huvudgrupper, baserat på var 
coachingen sker: 1) Person till person på skolan, 2) på universitetet (aHead) eller  
3) på distans via Internet. Distanscoaching via Internet är vanligast – det har 9 av 14 
coachingaktörer. Kommersiella aktörer åker ofta hem till elever för individuell 
undervisning. 
Ytterligare exempel: Ingenjörer utan gränsers ”After school”, där projektledaren 
arbetar ideellt. Lärar- och ingenjörsstudenter träffar elever. 
Diskussion om vems ansvar det är att elever når godkänt/högre betyg i matte (eller 
annat ämne). Det finns en poäng i att eleverna får ta sig till universitetet för 
mattehjälpen – ur rekryteringssynpunkt inte minst. 
Till nästa möte – alla ombeds gå in och studera de olika aktiviteter som finns. Det 
utskickade dokumentet kompletteras så att även den NSS-stödda aHead finns med. 
 
b) Status, övriga samtalsämnen 
Föredragande: Lasse Alfredsson och Sara Sethson 
Diskussioner sker kontinuerligt mellan Lasse, Sara och Ann-Kristine, vi återkommer 
med status på efterföljande nämndmöten. 
 

6. Antagningsläget på gymnasiet 
Föredragande: Lasse Alfredsson 
Fortsatt högre andel sökande till Na/Te i västra Östergötland jämfört med östra. 
Åtvidaberg hade 0 antagna till Na-programmet hösten 2016. Linköping sticker ut, 
även högre snitt än landet i övrigt. I Linköping söker man även skola i större 
utsträckning – på samma program finns det tomma platser på en del skolor medan 
det är lång kö på andra.  
Erfarenhet från Tranås: Na tappar till framförallt Ekonomi och Juridik. 

 
7. NSS verksamhetsplan och budget 2017 – val av arbetsgrupp 

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.  
Beslut, arbetsgrupp för att ta fram ny verksamhetsplan och budgetförslag för 2017. 
Följande valdes: Lasse Alfredsson, Anki Brorsson, Agneta Johansson och Kerstin 
Johansen.    Dnr: LiU-2016-00002 
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8. Vetenskapsdagen 2016 
Föredragande: Lasse Alfredsson 
Sista anmälan idag 29 september. Fler än förra året: 170 anmälda samt 29 
föreläsare. Av de 170 anmälda är ca 20 högstadielärare, 6 lärarstudenter.  
Relativt jämn fördelning mellan valda sessioner på förmiddagen, men på 
eftermiddagen är det stora skillnader. 
Nämndledamöter fördelades som sessionsvärdar för att hälsa välkommen, 
presentera föredragshållare etc. 
 

9. Övriga frågor 
a. Inför Teknikåttan 2018 

LiU står som värd för Riksfinalen av Teknikåttan 2018. Anna Sundin och Peter 
Andersson har undersökt behov av och tillgång till lokaler, biytor, boende, 
lunchalternativ etc. 
Annat att väga in: Vad vill vi visa upp? Följande diskuterades: 
• Bättre att visa upp Linköping/Campus Valla eftersom fler utbildningar ges 

där jämför med Norrköping 
• Campus Norrköping har å ena sidan vackrare omgivningar, men man 

hinner ändå inte titta på omgivningarna 
• Om man vill engagera många studenter till evenemanget, så finns fler 

tillgängliga studenter i Linköping 
• Att själva arrangemanget är bra är det viktigaste 
• Ur praktiskt perspektiv är Norrköping bättre (lokal, läge) 
• Kan vi fråga kommunerna om de vill bidra ekonomiskt? 
 
Lasse tar med synpunkterna till vidare diskussioner om Teknikåttan 

 
 
 
 

Vid protokollet 
 
 
 

Sara Sethson 
 
 

Justeras 
 
 
 

Lasse Alfredsson                                                     Johanna Kindvall 


