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NÄMNDEN FÖR SKOLSAMVERKAN 

 
 

     

      
 

Nämnden för skolsamverkan, Tekniska fakulteten 

Tid: Onsdag den 2022-03-23 kl. 10:30-12:30 
Lokal: Husby Säteri, Söderköping och via mötesverktyget Zoom 
 
Närvarande: Ledamöter:  
 Lasse Alfredsson Ordförande, ISY, LiU 
 Agneta Johansson IFM, LiU 
 Anders Berg Holavedsgymnasiet, Tranås 
 Anders Jidesjö TEMA, LiU 
 Anna Welin Norrköpings kommun 
 Fredrik Berntsson MAI, LiU 
 Gunilla Niklasson IFM, LiU 
 Gunnar Höst ITN, LiU 
 Hanna Jonasson IMT, LiU 
 Jesper Svartz Klara gymnasium, Linköping 
 Jonathan Strömgren Toyota Material Handling, Mjölby 
 Karin Berggren Nya Munken, Linköping 
 Magnus Johansson Linköpings kommun 
 Mikael Segersäll IEI, LiU 
 Richard Olofsson Ödeshögs kommun 
 Roger Magnusson IFM, LiU 
 Viktor Larsson LinTek, student, LiU 
   
 Övriga:  
 Mia Gårdenstål Kommunikatör, TFK 
 Madelene Töpfer Administratör/sekreterare, IEI 

 
Ej närvarande:   Ledamöter:  
   Erik Berglund   IDA, LiU 
   Erik Lundell   LinTek, student, LiU 
   Gunnel Alm   Ebersteinska gymnasiet, Norrköping 
 
   Övriga:  
   Anna Klippinger   Studievägledare, TFK 
   Lejla Kronbäck   Kommunikatör, TFK 
 
 
Justeras datum: __________________ 
 
     
Madelene Töpfer  Lasse Alfredsson   
(sekreterare)  (ordförande)  (Viktor Larsson) 
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1. Utseende av justeringsperson 

Utses Viktor Larsson till justerare 
 
 

2. Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställs enligt förslag utan tillägg. 
 
 

3. 

Information 

Meddelanden 

Ny ledamot 
• Vi hälsar Anders Jidesjö välkommen som ny ledamot. Anders tar 

över efter Karin Stolpe. 
 

 
Ingenjörer utan gränser 

• LiU stöder Ingenjörer utan gränser / After School i deras projekt 
Goda Grannar. De erbjuder läxhjälp i områden i Linköping.  
NSS stödjer med 76 kkr per termin under 2021 och 2022.  
Lasse uppmanar alla att läsa mer i den delade mappen. 

 
 
Nya bestämmelser för betygssättning i grundskolan och 
gymnasiet  

• Nya bestämmelser träder i kraft 1 juli 2022. Lasse uppmanar att 
läsa mer på Skolverkets hemsida. Kravgränserna för betygen D−A 
blir inte lika skarpa som tidigare. Läraren ska göra en sammantagen 
bedömning av elevens kunskaper och sätta det betyg som bäst 
motsvarar elevens kunskaper. Det är nu helheten som ska bedömas.  

 
Lasse presenterat NSS för Tekniska fakultetens styrelse  

• Från 2022 vill Tekniska fakultetsstyrelsen bli regelbundet 
uppdaterad om NSS verksamhet och aktiviteter. Lasse presenterade 
detta för styrelsen den 9 mars och fick positiv respons. Lasse 
berättade särskilt om Förebild.org och uppmuntrade ledamöterna i 
styrelsen att gärna gå med i Förebild. 
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Äskanden under 2021  
Utfall ca 172 kkr av utrymmet på 220 kkr i NSS budget, varav: 
• Code Summer Camp – 80 kkr 
• Foldrar, med information om LiU’s nya Djurpsykologiprogrammet, 

till hästhoppningstävling i Mantorp, aug – 3.5 kkr.  
• Årlig avskrivningskostnad, labbutrustning, IFM – 5 kkr 
• MAI arrangerade Skolornas mattetävling i november – 83 kkr (av 

äskade/uppskattade ca 88 kkr).  
• Fika under Robotföreningens tävling i december – 1.3 kkr 

 
 
Status – Fenomenmagasinet 

• Fenomenmagasinet ska flytta till Galaxen på Campus Valla. Lokalen 
kommer först att byggas om och anpassas. Lasse är i nära kontakt 
med föreståndaren och tror på mer samverkan när 
Fenomenmagasinet är närmare campus.  Under Vetenskapsdagen 
kommer en förmiddagssession och en eftermiddagssession att 
hållas av Fenomenmagasinet. Nya samarbetsavtalet mellan LiU, 
Linköpings kommun och Region Östergötland är påskrivet. Den 
tidigare rådgivande styrelsen, där Lasse är ordförande, är nu ersatt 
av ett insynsråd. Lasse informerar mer om status vid NSS majmöte. 

 
 
Status – NSS aktiviteter  

• MellanstadieMatte – Fredrik och Lasse är involverade. Annons 
ligger ute där man söker två studenter som ska vara med och titta 
på matteuppgifter av ”kluring”-karaktär, som i ett senare skede 
kommer att implementeras i Matteboken.se.  

 
• Förebild.org – Lasse söker två webbredaktörer och målet är att 

det senare i höst ska finnas tillräckligt med förebilder inlagda för att 
starta upp. 

 
• Quintek – Anordnas på plats i början av april. Deltagare som var 

med digitalt i höstas har förtur. I höstas fanns ingen deltagare från 
Östergötland. Den digitala varianten har inte gått så bra. Tendens 
att studenter vill ha mer betalt, därför ska budgeten ses över. Bra 
om detta event sker i mars, så man har tid att söka till högre 
utbildning innan ansökningsperioden stänger i april. 
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• Studiebesök – Många besök hanteras av KOM, den centrala 
kommunikationsavdelningen. Risken är de tackar nej när de får för 
många förfrågningar. Mia har flera besök inbokade – inga från 
grundskolan, bara gymnasiet.  
 

• Teknikåttan – Det kommer en LiU-artikel inom kort. I nuläget är 
50% av tävlingsfrågorna relaterade till teknik och 50% är relaterade 
till naturvetenskap och matematik. Vi ser gärna att teknikfokuset i 
frågorna ökar i framtiden. 

 
 

4. 

Information 

 
Informationspunkt: Aktivitetsredovisningar hösten 2021 
 
Föredragande: Lasse Alfredsson 
 
Lasse visar ett sammanfattningsdokument och går igenom aktiviteterna. 
Detaljerade redovisningar för varje aktivitet finns i den gemensamma 
delade OneDrive-mappen.  
 

• aHead: De har haft stora problem med att skaffa coacher i 
Norrköping. Problem med att skaffa coacher medför att det blir få 
elever.  Genom alla år har det varit fler flickar än pojkar som blivit 
coachade. Vid aHead IND coachas elever inför nationella prov i 
matematik. Endast 12 deltagande elever, antagligen p.g.a. det 
pandemiläget, då aktiviteten hölls i december.  
 

• Populärvetenskapliga veckan: Har skett digitalt 2020 och 
2021. Leila Kronbäck är projektledare. Ca 3500 personer deltog 
2021. 44 forskare var med och höll föredrag, främst riktat mot 
gymnasiet. LiU har spelat in och lagt upp föredragen på LiUs 
Youtubekanal.  Frågan om detta kommer att fortsätta digitalt i 
framtiden har diskuterats men inget beslut är taget än. 
 

• Quintek: Genomfördes i höstas på distans, med 30 deltagare, 
vilket är färre än tidigare. Fler anmälde sig till vårens Quintek, som 
kommer att hållas fysiskt på LiU.  

 
• Vetenskapsdagen: 96 deltagare, färre än tidigare. Genomfördes 

på distans. Visualiseringscenter C hade ett liknande event samtidigt, 
många var där i stället. I år var det få högstadielärare. Ett par 
ämneslärarstudenter var med. I höst planeras ett event på plats.  
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5. 

Beslut 

 
Beslutspunkt: NSS Skolsamverkanspris 2021 
 
LiU-2022-01502 
Föredragande: Lasse Alfredsson 
 
Inga nomineringar har inkommit från någon på LiU eller någon avnämare. 
Nämnden diskuterar att man måste bli bättre på att informera om priset. 
Nästa år kan man skicka med information om nominering till priset i LiUs 
centrala Nyhetsbrev. Nämnden diskuterar olika nomineringsförslag. 
Nämnden enas om att det vore positivt om någon från Campus Norrköping 
får priset för att lyfta skolsamverkansarbetet där.  
 
Beslutas att 2021 års NSS Skolsamverkanspris ska gå till Anders Ynnerman.  
Lasse får hjälp av Gunnar Höst att ta fram nomineringstexten.  
 
 

6. 

Information 

 
Informationspunkt: Uppföljning av internatet 
 
Föredragande: Lasse Alfredsson 

 
Under internatets första dag lyssnade nämnden till Josefine Arenius som 
pratade om olika generationer och hur de skiljer sig från varandra.  
Vid den uppföljande diskussionen innan nämndmötet, så upplevdes inget 
konkret behov av att nämnden i dagsläget bör agera eller planera 
annorlunda i dess olika aktiviteter. Dock tar vi med oss våra nya insikter i 
olika generationsskillnader och att vi behöver vara medvetna om dessa 
skillnader när vi planerar, utvecklar och genomför våra aktiviteter. 
 

Nämnden bestämde därför att vi bör anordna en träff där vi bjuder in lärare 
från grundskolor, gymnasieskolor och universitetet för att diskutera hur 
dagens elever är – deras värderingar och perspektiv på livet och skolan, hur 
de tänker och agerar och hur verksamheten ser ut i skolan idag. Fokus ska 
ligga på just elever.   
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7. 

Beslut 

 
Beslutspunkt: NSS Verksamhetsplan och budget 2022 
 
LiU-2022-01501 
Föredragande: Lasse Alfredsson 
 
Genomgång av de olika budgetposterna. Underlag finns som pdf-dokument 
i NSS interna material i den delade mappen på OneDrive.  
Arbetsgruppen, bestående av Richard Olofsson, Gunnar Höst, Anna Welin 
och Lasse Alfredsson. har haft två träffar. Vissa delar i verksamhetsplanen 
kommer att uppdateras – se de gulmarkerade textavsnitten i utkastet. Det 
ekonomiska utfallet för 2021 blev mindre än budgeten, vilket till stor del 
beror på den pågående pandemin.  
Efter diskussion kring de olika budgetposterna beslutade nämnden att,  
efter en mindre omfördelning mellan ett par budgetposter, godkänna 
arbetsgruppens förslag till budget 2022. Verksamhetsplanen kommer att 
uppdateras utgående från den beslutade budgeten. 
 
 

8. 
 
Övriga frågor 
 
Nämnden har inga övriga frågor. 

 

 


