
Sammanträdesdatum 2021-12-01 
PROTOKOLL 
NSS 2021-4 

1(8) 
 

 

LINKÖPINGS UNIVERSITET 
NÄMNDEN FÖR SKOLSAMVERKAN 

 
 

     

      
 

Nämnden för skolsamverkan, Tekniska fakulteten 

Tid: Onsdag den 2021-12-01 kl. 13:15-17:00 

Lokal: Stora konferensrummet i Visionen, B-Huset, Campus Valla och via 

mötesverktyget Zoom 

 

 

Närvarande: Ledamöter:  

 Lasse Alfredsson Ordförande, ISY, LiU 

 Agneta Johansson IFM, LiU 

 Anders Berg, 

lämnade mötet 15:00 

Holavedsgymnasiet, Tranås 

 Erik Berglund IDA, LiU 

 Gunilla Niklasson, 

lämnade mötet 16:00 

IFM, LiU 

 Gunnar Höst ITN, LiU 

 Jesper Svartz, 

anslöt till mötet 14:30 

Berzeliusskolan, Linköping 

 Karin Berggren Nya Munken, Linköping 

 Magnus Johansson, 

lämnade mötet 16:00 

Linköpings kommun 

 Richard Olofsson,  

lämnade mötet 14:55 

Ödeshögs kommun 

 Roger Magnusson IFM, LiU 

 Viktor Larsson  LinTek, student, LiU 

   

 Övriga:  

 Mia Gårdenstål Kommunikatör, TFK 

 Madelene Töpfer Administratör/sekreterare 

 Lejla Kronbäck Kommunikatör, TFK 

   

Ej närvarande:   Ledamöter:  

   Fredrik Berntsson   MAI, LiU 

   Hanna Jonasson   IMT, LiU 

   Mikael Segersäll   IEI, LiU 

   Erik Lundell   LinTek, student, LiU 

   Gunnel Alm   Ebersteinska gymnasiet, Norrköping 

   Jonathan Strömgren   Toyota Material Handling, Mjölby 

   Anna Welin   Norrköpings kommun 

 

   Övriga:  

   Anna Klippinger   Studievägledare, TFK 
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Justeras datum: __________________ 

 

     

Madelene Töpfer  Lasse Alfredsson   

(sekreterare)  (ordförande)  (Viktor Larsson) 

  

 

1. Utseende av justeringsperson 

Utses Viktor Larsson till justerare 

 

 

2. Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställs enligt förslag utan tillägg. 

 

 

3. 

Information 

Meddelanden 

Mattecoach 

• LiU centralt är nu med och medfinansierar Mattecoach på nätet. 

Beloppet kommer att vara 350 kkr/år under 2021 och 2022.  

 

Fenomenmagasinet 

• Fenomenmagasinet ska flytta till nya lokaler då Lasse Majas 

detektivbyrå etableras i de nuvarande lokalerna. Det finns just nu 

två förslag för nya lokaler: Linköping Konsert & Kongress eller 

Galaxen (i anslutning till LiU). Inget beslut är taget än.  

Det nya samverkansavtalet är snart klart för påskrift av alla parter, 

efter några ändringar i texten.  

 

NSS internat i mars  

• Internatet kommer att hållas från lunch till lunch den 22–23 mars 

2022 på Husby Säteri, söder om Söderköping. På tisdag 

eftermiddag kommer Jeanette Arenius från WeAreMountain.se. 

Jeanette ska prata om dagens och morgondagens unga – hur är de 

egentligen? Viktigt för NSS att lära oss mer och förstå de grupper vi 

vänder oss till. 
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Karin Stolpe  

• Karin har slutat som föreståndare för LiU Skolsamverkan och 

ledamot i NSS. Lämplig ersättare/representant från 

Utbildningsvetenskap sökes. Lasse uppmanar alla ledamöter att 

fundera på om man känner till lämplig person som är involverad i 

ämneslärarutbildningen. 

 

Ny vicerektor för samverkan och campusutveckling  

• Per-Olof Brehmer (ersätter Peter Värbrant) fr.o.m. 1 januari 2022. 

Lasse kommer att kontakta Per-Olof och informera om Nämnden 

för skolsamverkan. 

 

 

Projektstatus: 

 

• MellanstadieTeknik – Är pausat för tillfället. Arbetsgruppen 

består av Jonathan, Magnus, Gunnel och Lasse. Arbetet kommer att 

tas upp till våren.  

 

• MellanstadieMatte – Gruppen träffades för ett andra möte i 

oktober. Nästa steg är att anställa lärarstudenter i projektet. 

Samverka med MAI för att se vad som är intressant och vad som 

kan implementeras i Matteboken.se 

 

• Förebild.org – Lasse hoppas att förebilder kan läggas in fr.o.m. 

januari. Arbetet har gått långsamt, en av de två studenterna som 

bygger webbplatsen har slutat. Tanken är att från våren 2022 

anställa två studenter som webbredaktörer för att filtrera vad som 

läggs in i databasen. 

 

 

Status, NSS-aktiviteter  

Föredragande: Mia Gårdenstål och Lejla Kronbäck 

 

• Vetenskapsdagen – Mia är projektledare. Anordnades den 7/10 

helt digitalt. Alla 100 personer som anmält sig var med, mot 

normalt 100–150 när aktiviteten sker på campus. Få deltagare vid 

vissa sessioner men ändå positivt. Bra respons efteråt men 

sammanfattningen var att det är roligare på plats. Mingelrum fanns 

i Zoom, med möjlighet att träffas och mingla. Presentationsmaterial 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
NÄMNDEN FÖR SKOLSAMVERKAN 

Sammanträdesdatum 2021-12-01 
PROTOKOLL 
NSS 2021-4 

4(8) 
 

 

 

 

 
 

 
 

     

      

      
 

finns på hemsidan för möjligheten att titta i efterhand.  

 

• Studiebesök – Ej haft några sen mars 2020, p.g.a. pandemin – vi 

kan ej ta emot besökare då. Mia ha fått en del förfrågningar, man 

väntar på beslut inför våren. Mer info kommer vid nästa möte.  

 

• Robotklubben – Anordnas den 4/12. 30 deltagare har anmält sig. 

NSS sponsrar med fika.  

 

• Populärvetenskapliga veckan – Anordnades sista veckan i 

oktober helt digitalt med ca 3500 deltagare. Det fungerade bra och 

fick bra betyg efteråt. Många deltagare tyckte distans var smidigt 

men många saknar även atmosfären på campus. Man testade att 

även ha en digital mässa där man kunde träffa studenter, men 

denna blev tyvärr i princip obesökt.  

 

• Quintek – Färre deltagare än vanligt. 30 anmälda som också var 

med hela tiden. Över lag var deltagarna nöjda. Många vill komma 

tillbaka på plats i april. De som var med digitalt får första tjing att 

vara med på plats till våren. Inga deltagare var från Östergötland. 

Att få träffa och prata med studenter var det som var mest populärt. 

Eventet anordnades under fyra timmar en eftermiddag, men 

känslan är att det inte räcker till. Det finns tankar om att dela upp 

det på två pass i framtiden, alternativt ha det kvällstid. 

 

• Mässor – V.48 anordnas SACO-mässan helt digitalt. Mässan i 

Göteborg är inställt. Osäkert hur det ser ut i våren för mässor. 

 

• Teknikåttan – Anordnas av 11 svenska lärosäten. Det första steget 

är att klasser blir inbjudna till att svara på frågor i klassrummet i en 

onlinetävling vid månadsskiftet januari/februari. Sedan följer en 

regionsfinal i april och en riksfinal i maj.  

 

• Teknikutmaningen – Blir tyvärr ej av p.g.a. pandemiläget, både 

på skolorna och på de deltagande företagen. 
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4. 

Information 

 

Informationspunkt: Äskanden under året 

 

Föredragande: Lasse Alfredsson 

 

• Gymnasiecaset – I-sektionens tävling i april. Distans p.g.a. 

pandemin: Ca 25 kkr (15 kkr logi och 10 kkr resa till LiU för 

finallagen) under de senaste tre åren. Husrum och resa för de som 

hamnar i final. Blev inga pengar i våras men man har frågat om NSS 

kan sponsra nästa år, vilket ordföranden har svarat ja på. 

 

• Code Summer Camp – Ett programmeringsläger i juni: 100 kkr 

(80 + moms) till löner för studentcoacher. 

 

• Skolornas matematiktävling – Final på LiU i år, MAI 

arrangerar: 85 kkr för resa, logi, mat, elevaktiviteter för finallagen.  

 

• Robotföreningens tävling den 4 december. Deltagarna 

bygger/programmerar legorobot:  NSS sponsrar med fika, 2kkr. 

 

• Programmeringsolympiaden – En gymnasietävling i 

programmering. Lasse har fått förfrågan från Fredrik Heintz om 

kommande NSS-stöd på 25 kkr/år. Olika lärosäten är involverade 

och stödjer med 25kkr/år. Lasse väntar på svar, återkommer med 

ev. mer info vid nämndmötet i mars.  

 

 

Lasse informerar om var man hittar information om äskande av medel från 

NSS – liu.se/artikel/skolsamverkan-askande.  

Lasse uppmanar även NSS ledamöter att sprida informationen. 

 

 

5. 

Information 

 

Informationspunkt: NSS Skolsamverkanspris 2021 

 

Föredragande: Lasse Alfredsson 

 

Första priset år 2020 gick till Per Jensen. Lasse uppmanar nämnden att 

fundera på medarbetare eller medarbetargrupper som kan passa bra samt 

sprida informationen vidare om möjligheten att nominera medarbetare till 

NSS Skolsamverkanspris 2021.  

Nominering ska lämnas till NSS senast 28 februari. 
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6. 

Information 

 

Informationspunkt: ForskarFredag och Låna en Forskare 

 

Föredragande: Tobias Örberg 

 

Tobias Örberg arbetar som kommunikatör på Kommunikations- och 

Marknadsavdelningen på LiU. 

 

ForskarFredag är ett europeiskt initiativ bestående av 29 länder. 

Finansieras av Europeiska kommissionen. Syfte är att skapa mötesplatser 

och dialog mellan forskare och allmänheten, visa vad vetenskap är, utmana 

stereotypa föreställningar om forskare samt ge unga nya förebilder och 

inspirera till högre utbildning. 

 

Initiativet vänder sig till största del till skolelever.  I början var 

ForskarFredag endast en fredag, nu anordnas eventet under en hel vecka.  

I Sverige är bland annat lärosäten, kommuner, muséer, företag och statliga 

verk delaktiga.  

 

Aktiviteter under ForskarFredag: 

  – Låna en forskare 

  – Workshops 

  – Föreläsningar 

  – Experiment 

  – Prova på aktiviteter 

  – Guidade visningar i forskningsmiljö 

  – Tävlingar 

  – Samtal 

  – Utställningar 

  – Science-café 

 

Forskar Grand Prix går ut på att forskare ska förklara sin forskning på fyra 

minuter på ett enkelt och underhållande sätt.  

 

Under ForskarFredag på LiU arrangerades populärvetenskapliga 

föreläsningar på plats innan pandemin. Just nu är huvudfokus på Låna en 

Forskare. Det går ut på att låna ut forskare till grundskoleklasser i regionen 

under ForskarFredag-veckan. Forskaren kommer överens med lärare om 

hur besöket kan gå till. Ofta berättar forskaren om sig själv och elever får 

ställa frågor.  
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För tillfället är besöken digitala. Det gör att man kan nå ut längre 

geografiskt än tidigare. I år deltog 10–15 forskare från LiU, de mötte ca 

1000 barn.  

Framtidsplaner är att förbättra bokningssystemet, utöka till fler perioder 

per år, utöka marknadsföringen samt utöka internrekryteringen av 

forskare. Låna en forskare har fått klart bäst betyg under ForskarFredag. 

Många deltagare har varit positiva till digitala möten, skolan hade kanske 

annars inte kunnat ta emot en forskare. I utvärderingar framkommer dock 

att man inte får samma kontakt som vid fysiska möten.  

Frågan om hur man rekryterar forskare ställdes av en ledamot. Det är 

främst kommunikatörer i verksamheten som sprider information bland 

forskarna. Även riktade mejl till forskare kan förekomma.  

Nämnden diskuterade om Låna en Forskare konkurrerar med Förebild.org. 

Målgruppen är densamma, den stora skillnaden är att Förebild.org även 

riktar sig till företag och organisationer, inte bara forskare. Därför anses de 

båda inte konkurrera. 

 

 

7. 

Beslut 

 

Beslutspunkt: Vetenskapsdagen 2022 – val av arbetsgrupp 

 

LiU-2021-04902 

Föredragande: Lasse Alfredsson 

 

Beslutas utse följande till arbetsgruppen: 

Roger Magnusson, Jesper Svartz, Karin Berggren, Gunnel Alm och Lasse 

Alfredsson.  

 

 

8. 

 

Beslut 

 

 

 

Beslutspunkt: NSS Verksamhetsplan och budget – uppföljning 

2021 och inför 2022 

 

LiU-2021-04903 

Föredragande: Lasse Alfredsson 

 

Arbetsgruppen består av Richard Olofsson, Gunnar Höst, Anna Welin och 
Lasse Alfredsson. Gruppen har haft en träff i november där de tittat på NSS 
ekonomiska utfall jan-okt 2021.  De ska träffas igen i början av mars. 
 

 

 

Det formella beslutet om verksamhetsplan och budget för helåret 2022 

tas under nämndmötet i mars. Nämnden beslutade dock att vårens 

ordinarie NSS-aktiviteter ges som vanligt. Quintek, som tidigare hållits på 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
NÄMNDEN FÖR SKOLSAMVERKAN 

Sammanträdesdatum 2021-12-01 
PROTOKOLL 
NSS 2021-4 

8(8) 
 

 

 

 

 
 

 
 

     

      

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  

Information 

 

hösten, planeras att ges både under våren och hösten, liksom under 2021. 

aHead får även under 2022 ett verksamhetsstöd på 80 kkr. 

Budgetutkast för Teknikåttan och Sommarveckan har inkommit från 

de projektansvariga, men Lasse ska kontakta dem för samtal om bakgrund 

till den ökade budgeten för aktiviteterna. Beslutade även att, liksom under 

2021, stödja Code Summer Camp med 100 kkr till löner för 

studentcoacher.  

En särskild satsning sker även fortsättningsvis på projektet Förebild, med 

en uppskattad budget på 150 kkr. Den kan komma att ändras under det 

kommande marsmötet, när projektet har kommit längre. Matematik 

specialisering får samma budget som tidigare, 30 kkr, och projektet 

MellanstadieMatte får en preliminär budget på 50 kkr, främst avsedd för 

en timanställning av ett par studenter under våren. 

 

Eftersom Vetenskapsdagen planeras att ges på campus nästa höst, så 

ökas budgeten till 50 kkr. Driftbudgeten går även tillbaka till normala 60 

kkr, på grund av en planering med återgång efter distansläget, bland annat 

då vi planerar att ha ett fysiskt internat i mars. 

 

Budget för övriga aktiviteter beslutas vid nämndmötet i mars 2022, 

då bättre underlag (ekonomiskt utfall för 2021 och aktivitetsplaner 

för 2022) inkommit. 

 

 

 

Informationspunkt: NSS-möten under 2022 

 

Föredragande: Lasse Alfredsson 

 

Nämnden fastställer mötestiderna för 2022 enligt följande: 

 

– NSS internat genomförs den 22–23 mars, två halvdagar på Husby 

Säteri.  Nämndmötet hålls den 23/3. 

– 19 maj 13:15-17:00 

– 28 september 13:15-17:00 

– 30 november 13:15-17:00 

 

10. 

 

Övriga frågor 

 

Nämnden har inga övriga frågor. 
 

 


