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Närvarande:  Ledamöter Företräder 

Lasse Alfredsson verksamheten, ordförande 
Amir Baranzahi verksamheten 
Micaela Bergfors verksamheten 
Kerstin Johansen verksamheten  
Agneta Johansson verksamheten 
Magnus Johansson verksamheten 
Gunilla Niklasson verksamheten 
Fredrik Heintz verksamheten 
Jenny Stenström studentkåren 
Johanna Kindvall studentkåren 
Anders Berg yrkeslivet 
Karin Berggren yrkeslivet 
Elisabet Blom yrkeslivet 
Charlotta Nordlöf yrkeslivet 
 

 Frånvarande: 
Daniel Karlsson verksamheten 
Anna Klippinger studievägledare 
Jesper Svartz yrkeslivet  
Gunnel Alm yrkeslivet 
Christer Helmersson  yrkeslivet 
Eva Holm yrkeslivet 
Sara Sethson kommunikatör, sekreterare 
Mattias Björkman kommunikatör 
 
 
 

 
 
  
1. Utseende av justeringsperson 

Beslutas att utse Caroline Wännman att tillsammans med ordförande justera  
dagens protokoll. 

 
 

2. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställs enligt förslag. 
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3. Meddelanden 
 

 Nya ledamöter i nämnden: Ny studeranderepresentant från LinTek, 

Caroline Wännman, hälsades välkommen i NSS. Även Christer Helmersson 

(Linköpings kommun) är ny ledamot, men kan inte närvara på dagens 

möte.  

 Information om kommande NSS-aktiviteter: Vetenskapsdagen för lärare 

och Populärvetenskapliga veckan för elever – båda i oktober. Quintek för 

gymnasietjejer i november. 

 Ordförande kommer att delta i CETIS-konferensen Tekniken i skolan den 

16–17 oktober. Charlotta Nordlöf i NSS är med och organiserar 

konferensen. 

 NTA Skolutveckling firar 20 år den 18 oktober i Vallastaden – 

nämndmedlemmar uppmuntras att delta. Bra tillfälle att knyta kontakter 

och fråga hur vi kan samverka inom NTA-området för att uppmuntra 

ungas teknik- och naturvetenskapsintresse.  

 Fenomenmagasinet – statusrapport från verksamheten: Lasse är 

ordförande i Fenomenmagasinets styrelse, som hade möte för ett par 

veckor sedan. Information om ekonomiska förutsättningar, önskemål om 

adjungerad person från näringslivet till styrelsen. Lasse kommer att inviga 

en ny installation på Fenomenmagasinet i oktober.  

 Få inkomna äskningar 2017 – hittills bara 4 kkr av budgetens 50 kkr, för 

en resa för coacher i Mattecoach på nätet. Ledamöterna i NSS får gärna 

vara mer proaktiva med att informera och uppmuntra både medarbetare 

och studenter att äska medel för skolsamverkans-relaterade aktiviteter. 

NSS behöver även vara tydliga på webben om möjligheten att äska medel 

för skolsamverkansaktiviteter! 

 Status, LiU Skolsamverkansforum & skolsamverkansråd – just nu fokus på:  

o Aktiviteter för särskilda målgrupper i skolvärlden 

o Praktiknära skolforskning  

o Lärarutbildning (VFU och lärarutbildningens innehåll) 

o Vidareutbildning för lärare – kommer inom kort att i stället 

hanteras av nybeslutade LiU Uppdragsutbildning. 

 Utökat (uttalat) uppdrag för NSS fr.o.m. 2018: Motverka könsbundna 
studieval. Vi samtalar mer framöver om hur vi kan/bör göra detta. 
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4. Aktivitetsredovisningar, vår och sommar 2017 
Föredragande: Lasse Alfredsson 
Sedan 2016 sammanställer varje aktivitetsansvarig information om genomförd 
aktivitet i ett dokument i gemensamt format, som lämnas till NSS. Samma frågor 
besvaras för alla aktiviteter – aktivitetsbeskrivning, vilka man riktar sig till, hur 
många som deltog, könsfördelning, utfall, framtida planer m.m. Informationen 
lämnas under efterföljande augusti för vår- och sommaraktiviteter och under 
efterföljande februari för höstaktiviteter. Uppgifter från 2016 inom parentes: 

 aHead våren 2017: En redovisning av den kontinuerliga verksamheten 

och en redovisning för ”Inför Nationella-dagen”.  

190 elever (214), 69% flickor (63%), elevernas aktivitetsbetyg 4,3. 

Skillnad mellan Norrköping och Linköping beror mycket på antalet 

coacher i de båda campusen. Norrköping drog (temporärt?) in sitt 

ekonomiska stöd 2017. 

 Besöksdagarna (för alla fakulteter): Ca 2000 elever kom (1800 år 2016). 

En utmaning i Norrköping att få eleverna att stanna på campus under 

dagen. 

 Campusveckan: 59 elever från Katrineholm deltog (29 elever 2016), 71% 

flickor (46%). ITN vill utöka, men flera kommuner/skolor tycker att 

aktiviteten är för dyr. 

 Hemmissionering: Ca 100 studenter (123).  

 Matematisk specialisering: 35 elever (40), 26% flickor (37%). De flesta 

klarade kursen och några fick höga betyg (2016 klarade alla kursen och 

många fick höga betyg). 

 Sommarveckan: 162 elever (162), 40% flickor (okänd fördelning 2016). 

Platserna tog slut på en dag, med 84 elever på reservlista (90).  

Helhetsbetyg 4,6 (4,5) av deltagarna. Många har högutbildade föräldrar. 

Antagningsförfarandet ses över inför nästa år, för större rättvisa vid 

anmälningen. Fokusera utskick och fördela ett antal av platser för elever 

från särskilda fokusområden?  

 Studiebesök: 400 besökte TekFak (250). 55% flickor (60%). 

 Teknikåttan: 1853 elever. 77 skolor med åk 8 inbjöds att delta (110), 40 

skolor anmälde sig (38), 92 klasser deltog (90) – totalt 1853 elever (2066). 

Ca 50% tjejer, som förra året. Nästa år hålls riksfinalen på LiU! 

 Unga forskares utställning: Hölls i Norrköping i år, i samband med 

Besöksdagarna. 24 utställare (36), 29% flickor (64%). 
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5. Vetenskapsdagen 2017 

Föredragande: Lasse Alfredsson 

 Hålls om två veckor, den 5 oktober. Hittills är 118 lärare, varav 93 

gymnasielärare, 16 högstadielärare och 9 lärarstudenter. Ca 40 som 

anmält sig till Vetenskapsdagen via Länsstudiedagen har ännu inte anmält 

sig hos oss, så det lär bli fler innan sista anmälningsdagen.  

 Flera NSS-ledamöter är med på Vetenskapsdagen och är då även värdar 

för var sin session – tack för det! 

 Vi behöver nå fler lärare, de vi informerar om Vetenskapsdagen idag är 

lärare vars e-postadresser vi hittat genom att ”surfa” till olika skolors 

webbplatser. Många lärares e-postadresser finns dock inte där. Även 

svårt/svårare att nå friskolornas lärare.  

 Eventuellt kommer tjejerna i Girls in STEM att vara med under 

inledningen och berätta om sin verksamhet.  

 Vi är medvetna om snedfördelningen mellan manliga och kvinnliga 

föredragshållare och strävar efter att få fler kvinnliga föredragshållare.  

Fr.o.m. 2018 behöver vi uppmuntra fler kvinnliga medarbetare att delta 

på Vetenskapsdagen som föredragshållare – fler personliga förfrågningar. 

 
 

6. Teknikåttan 
Föredragande: Lasse Alfredsson 

 Peter Andersson ingår i T8:s vetenskapliga grupp (f.d. “frågegruppen”).  

 Anna Sundin, tidigare projektledare (f.d. ”administratör”) i Teknikåttan, 

har bytt tjänst inom LiU. Ny projektledare sökes därför – krisläge.  

 Riksfinalen hålls på LiU den 23 maj 2018, Campus Norrköping. Anna har 

erbjudit sig att vara bollplank för den nya projektledaren – Peter hinner 

inte planera själv.  

 Samtal om vem som kan vara lämplig som konferencier vid riksfinalen. 

Flera förslag lyftes fram – Lasse vidarebefordrar namnen till Peter 

Andersson: Carina Perenkranz, Henrik Jonsson, Simone Giertz, Petter 

Karlsson, Therese Lindgren, Karin Adelsköld. 
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7. Antagningsläget, gymnasiet och högskolan 
Föredragande: Lasse Alfredsson 
Inga stora förändringar det senaste året. Skolverket tar fram mer detaljerad information 
om höstens antagna vid länets gymnasieskolor i oktober. 
Enligt nyhetsbrev fån UKÄ 2017-09-12 studerar färre unga vidare direkt efter gymnasiet. 
Viktigare är dock att se hur många som pluggar vid 24 års ålder, eftersom många tar 
sabbatsår direkt efter gymnasiet. För 24-åringarna verkar det fortfarande vara stabilt läge. 
Fler unga kvinnor än män påbörjar en utbildning. Efterföljande samtal om hur detta 
eventuellt påverkar hur NSS prioriterar och arbetar. 
 

8. Val av arbetsgrupp, NSS verksamhetsplan och budget 2018 
Föredragande: Lasse Alfredsson 

 Vid nämndens möte i november tas beslut om eventuella större budget-

ändringar för aktiviteter som hålls under den efterföljande 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, Karin Berggren, Anders Berg 

och Micaela Bergfors.                           Dnr: LiU-2017-02061 

 
9. Breddad rekrytering 

Föredragande: Lasse Alfredsson 
Kortare fortsatt samtal kring samma ämne efter nämndmötet i maj – se speciellt pdf-
dokumenten 6.1…, 6.4… och 6.7… i den gemensamma BOX-mappen för det mötet. 
 

10. Girls in S.T.E.M. 
Föredragande: Eleonora Svanberg, Gabriella Rehme, Ella Scheer och Amanda Axelsson 
De fyra grundarna av föreningen Girls in STEM berättar om sin verksamhet, syfte m.m. 
Mer information om föreningen finns på girlsinstem.se  
Efterföljande samtal om hur Girls in STEM och NSS kan samverka, hur NSS kan stödja 
föreningen på olika sätt, praktiskt och ekonomiskt. T.ex. att medlemmarna kan få träffa 
kvinnliga forskare vid studiebesök. Kvinnliga mentorer för tjejer i skolan?  

 
11. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
 

Caroline Wännman Lasse Alfredsson 


