
Sammanträdesdatum 2022-09-28 
PROTOKOLL 
NSS 2022-3 

1(8) 
 

 

LINKÖPINGS UNIVERSITET 
NÄMNDEN FÖR SKOLSAMVERKAN 

 
 

     

      
 

Nämnden för skolsamverkan, Tekniska fakulteten 

Tid: Onsdag 2022-09-28 kl. 13:15-17:00 

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

 

Närvarande: Ledamöter:  

 Lasse Alfredsson Ordförande, ISY, LiU 

 Anders Jidesjö TEMA, LiU 

 Anna Welin Lämnade 16.00 Norrköpings kommun 

 Erik Berglund IDA, LiU 

 Amanda Forslund LinTek, student, LiU 

 Fredrik Berntsson MAI, LiU 

 Anders Berg Holavedsgymnasiet, Tranås 

 Gunnar Höst ITN, LiU 

 Jesper Svartz Berzeliusskolan, Linköping 

 Jonathan Strömgren 

Lämnade 16.00 

Toyota Material Handling, Mjölby 

 Richard Olofsson Ödeshögs kommun 

 Agneta Johansson IFM, LiU 

 Gunnel Alm Ebersteinska gymnasiet, Norrköping 

 Karin Berggren Nya Munken, Linköping 

 Magnus Johansson Linköpings kommun 

   

 Övriga:  

 Anna Klippinger  Studievägledare, TFK 

 Mia Gårdenstål Kommunikatör, TFK 

 Madelene Töpfer Administratör/sekreterare, IEI 

 

Ej närvarande:   Ledamöter:  

   Roger Magnusson   IFM, LiU 

   Gunilla Niklasson   IFM, LiU 

   Mikael Segersäll    IEI, LiU 

   Sasan Keshmiri   LinTek, student, LiU 

   Hanna Jonasson    IMT, LiU 

   

 Övriga:  

 Lejla Kronbäck Kommunikatör, TFK 

 

Justeras datum: __________________ 

 

     

Madelene Töpfer  Lasse Alfredsson  Amanda Forslund 

(sekreterare)  (ordförande)  (justerare) 
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1. Utseende av justeringsperson 

Utses Amanda Forslund till justerare. 

 

2. Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställs enligt förslag utan tillägg. 

 

3. 

Information 

Meddelanden 

Föredragande: Lasse Alfredsson 

 

 

Ny ledamot 

• Vi hälsar Sasan Keshmiri från LinTek välkommen som ny ledamot. 

Sasan tar över efter Viktor Larsson.  

 

 

Fenomenmagasinet 

• Vid majmötet informerade Lasse om status på Fenomenmagasinets 

flytt samt visade förslag på ritningar. Ombyggnationen har blivit 

kostsam, därför krävs en upphandling. Inflyttningsdatum har 

skjutits upp till preliminärt våren 2025.  

 

 

Projektet Ökade Övergångstal i Östergötland 

• Ett samverkansprojekt mellan LiU och alla kommuner i 

Östergötland. LiU har bjudit in kommunerna till studiebesök för 

årskurs 8, många skolor har nappat. Kommunerna själva ska 

inventera och redovisa sina egna intressestimulerande aktiviteter. 

Projektet anordnar ett internat i oktober. Lasse ska vara med och 

informera om NSS och nämndens olika aktiviteter.  

 

 

NSS Skolsamverkanspris 2022 

• Första priset delades ut 2020. Lasse uppmanar nämnden att sprida 

information om priset både på LiU och utåt i skolor. Nominering 

ska skickas till Madelene Töpfer senast 28 februari 2023.   

Lasse uppmanar nämnden att hänvisa till informationen på 

liu.se/artikel/nss-skolsamverkanspris 
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Äskanden 

 

• Gymnasiecaset har äskat pengar för resa och logi för vinnarlaget, ca 

16-20 tkr. Lasse beslutar själv om mindre summor. Större summor 

(över 50 tkr) tas upp för beslut i nämnden.  

 

• Code Summer Camp- Lasse föreslår att nämnden tar med Code 

Summer Camp i den reguljära budget i november då samarbetet 

med NSS är så etablerat. NSS bekostar löner för studentcoacher,  

80 tkr senaste två åren.  

 

 

Samarbete, LiTH – gymnasieskolor 

• En fråga har inkommit från Kenneth Järrendahl, IFM: Går det att 

starta ett samarbete med gymnasieskolor när deras elever skriver 

sina gymnasiearbeten, liknande det samarbetet Vetenskapens Hus 

har med gymnasieskolor i Stockholm? Syftet med Vetenskapens 

Hus är att inspirera och skapa intresse och kunskap i en miljö som 

visar naturvetenskap, teknik och matematik. Ekonomiskt stöd från 

NSS önskas för att kunna starta projektet.  

Är nämnden positiva till samverkan? Frågan hur den enskilde 

läraren på universitet skulle få kompensation diskuteras. Lärarna på 

LiU har ont om tid redan nu, kan därför ha svårt att hitta tid för 

ytterligare projekt.  

Nämnden diskuterar att gymnasielärarna kan vara handledare, 

eleverna åker till universitetet för att genomföra praktiska moment. 

Det är positivt om lärarna får hjälp med idéer till arbeten samt att 

universitetet kan erbjuda utrustning på en helt annan nivå än vad 

som finns ute på skolorna.  

 

Nämnden är intresserad av samverkan, men frågetecken finns vad 

NSS skulle kunna bekosta. Lasse återkopplar till Kenneth och 

samtalar om en möjlig samverkansform. 

 

 

Föreläsning med Josefine Arenius  

• Ann-Kristine Järrendahl har bjudit in Josefine Arenius till TFK den 

19 oktober. Josefine ska tala om ”Den unga generationen på 

universitetet” – liknande det hon pratade om under NSS internat i 

mars.  
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NSS-aktiviteter & -projekt 

 

• Förebild - En av de två webbansvariga har bytts ut, en ny är på väg 

in. Webbplatsen har fått en ny stil. Under hösten ligger fokus på 

informationsspridning och förebildsrekrytering. Information ska 

också spridas i tidningar runtom i Östergötland.  

 

 

• MellanstadieMatte - En av de två studentmedarbetarna har 

slutat, ska ersättas inom kort. I nuläget finns 138 problem ur 

Nämnaren och Kängurun från NCM i Göteborg, samt 

mattetävlingen Pangea. Nästa steg är att utvärdera, sålla och 

kategorisera i samverkan med Mattecentrum som ska implementera 

problemen i Matteboken.se 

 

 

• Quintek – Ställs in i höst, då projektledare Lejla Kronbäck har för 

ont om tid.  Projektet kommer även att utvärderas då deltagar-

antalet har varit lågt de senaste gångerna. Förra hösten gick det på 

distans, i våras på plats både Linköping och Norrköping.  Se 

studentprojektledarnas utvärdering (Bilaga 3.1) och Lejlas 

aktivitetsredovisning (Bilaga 4.10). 

 

 

• Mässor 

- SACO-mässa anordnas i december. 

- Kunskap & Framtid anordnas i Göteborg i november. 

- Gymnasiemässan anordnas i Malmö i december. 

- Utbildningsmässan under Öppet Hus på Campus Norrköping i 

mars nästa år. 

 

LiU kommer att finnas med på samtliga mässor. Viktigt att synas då 

söktrycket har varit lägre det senaste året. 

 

 

• Vetenskapsdagen - diskuteras separat under punkt 5. 

 

 

• Populärvetenskapliga veckan - anordnas 25–28 oktober 

(tisdag-fredag). Riktar sig främst till gymnasieklasser, men också 

allmänheten. Program finns på liu.se/popveckan 
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4. 

Information 

Informationspunkt: Aktivitetsredovisningar, vår & sommar 2022 

 

Föredragande: Lasse Alfredsson 

 

Lasse visar ett sammanfattningsdokument och går igenom aktiviteterna. 

Detaljerade redovisningar för varje aktivitet finns i den gemensamma 

delade OneDrive-mappen (bilagor 4.1–4.10 Aktivitetsredovisning).  

Lasse uppmuntrar nämnden att gå igenom dokumenten den delade 

mappen. 

 

• aHead - Problem med att rekrytera coacher, speciellt i Norrköping. 

Antalet coacher och antalet sökande minskar. Gruppen har varit på 

flera gymnasieskolor, satt upp affischer, haft kontakt med rektor 

och lärare.  

 

• aHead IND - aHeads projekt med extra mattehjälp inför nationella 

prov. Fler tillfällen anordnades än förra året. Inget event i 

Norrköping.  

 

• aHead hjälpevent – Första året detta anordnas. Löpande events, 

totalt 5 tillfällen. Uppskattades, flera deltagare återkom vid flera 

tillfällen. 

 

• Öppet Hus – anordnas i Norrköping och Linköping i mars månad. 

Våren 2023 blir det på en lördag i Linköping, vilket bör resultera i 

fler besökare. 

 

• Hemmissionering - Tyvärr många inställda i våras pga. beslut på 

Liu att man inte fick åka ut till skolor. Skolor är trötta på digitala 

event och vill hellre träffas på riktigt. I år ska man tona ner det 

digitala och satsa på att åka ut till skolorna. Startas upp nu i 

oktober. 

 

• Matematik Specialisering - Alla som sökte fick vara med. Färre 

och färre för varje år. Inte så många tjejer deltar.  

 

• Sommarveckan - Dipp i antal deltagare 2021 pga. pandemin, då 

det i stället anordnades en digital aktivitet. I år steg antalet 

deltagare till 150 personer.  

 

• Studiebesök - Ett enda i våras, men nu vill många komma. 

Kommer att ha bestämda datum då klasser får komma på besök.  
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• Teknikåttan – 42 klasser från vår region. Antalet klasser är lägre 

än tidigare år. 

 

• Code Summer Camp – 293 deltagare samt många på 

reservlistan. Alla som sökte till den digitala veckan fick plats.  

NSS har bidragit med pengar till coachlöner sedan 2019.  

 

• Quintek - endast 26 deltagare. En dag i Linköping, en dag i 

Norrköping.  

 

 

5. 

Information 

 

Informationspunkt: Vetenskapsdagen 2022 

 

Föredragande: Mia Gårdenstål 

 

Anordnas torsdagen den 6 oktober. Lasse kommer att inleda med att hälsa 

välkommen. Sen berättar bl.a. Lena Örnsestrand och Ullakarin Sundkvist 

Nilsson om projektet Ökade Övergångstal i Östergötland och Åsa Mistrén 

Kämpe berättar om Fenomenmagasinet. Det avslutande föredraget handlar 

om konsekvenser av AI – Artificiell Intelligens – av Fredrik Heintz.  

101 anmälda den 28 september. En session har få deltagare, eventuellt 

kommer denna att ställas in. 

Pga. sjukdom hos centrala KOM så gick inget nyhetsbrev från LiU, med bl.a. 

information om Vetenskapsdagen, ut till lärare på grundskolan och 

gymnasiet i augusti/september. Lasse har därför skickat särskilt e-brev till 

lärare denna vecka.  

Lägre anmälarantal än tidigare. Kan bero på pandemin och digitala event de 

senaste åren samt att LiU:s nyhetsbrev med information om bl.a. 

Vetenskapsdagen inte skickades. Finns även andra bra konkurrerande 

föreläsningar.  

Lasse ställer frågan om NSS-ledamöter kan ställa upp och vara 

sessionsvärdar samt vara med under minglet mellan sessionerna.  

 

 

  



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
NÄMNDEN FÖR SKOLSAMVERKAN 

Sammanträdesdatum 2022-09-28 
PROTOKOLL 
NSS 2022-3 

7(8) 
 

 

 

 

 
 

 
 

     

      

      
 

6. 

 

Beslut 

 

Beslutspunkt: Val av arbetsgrupp, NSS verksamhetsplan & 

budget 2023 

 

Dnr: LiU-2022-04017  

Föredragande: Lasse Alfredsson 

 

 

Beslutas utse följande till arbetsgruppen:  

Mikael Segersäll, Anders Jidesjö, Jesper Svartz och Lasse Alfredsson. 

7. 

Information 

 

Informationspunkt: Majminglingen 

 

Föredragande: Lasse Alfredsson 

 

Lasse har fått intresseförfrågan om att starta upp Majminglingen igen. 

Majminglingen var ett event på LiU som hölls fram till våren 2015. Det 

anordnades på en vardagskväll och bestod av föredrag och mingel. Eventet 

riktade sig främst till lärare inom matte, fysik, kemi och biologi.  

Lasse har innan detta nämndmöte frågat olika avdelningar på LiU hur 

intresset ser ut bland kollegorna där.  Reaktioner som inkommit är att man 

generellt är positiva, men frågetecken finns kring arbetsbelastning, när 

eventen ska anordnas och av vem.  

 

Nämnden är positiv till Majminglingen. NSS kan stå för fasta kostnader 

(som t.ex. fika och lokal). Lasse ska nämna Majminglingen i sin inledning 

på Vetenskapsdagen, för att förhoppningsvis få respons på hur intresset 

bland lärarna ser ut.  

Nämnden diskuterade att man kan kalla det för Vårminglet för att då inte 

knyta till viss månad. Man kan också ha det vartannat år i Linköping, 

vartannat i Norrköping. Positivt att använda båda campus samt avlasta 

institutionerna.  

 

 

8.  

Information 

 

Informationspunkt: NSS-internatet, mars 2023 

 

Föredragande: Lasse Alfredsson 

 

Nämnden bestämmer att vårens internat kommer att anordnas 21–22 mars 

på Villa Fridhem utanför Norrköping.  

Förslag på tema är NSS självutvärdering – Vad gör NSS och varför? 
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9.  

 

Information 

 

Informationspunkt: Ansöknings- och antagningsstatistik, 

gymnasiet och högskolan 

 

Föredragande: Lasse Alfredsson 

 

Nämnden bestämmer att denna punkt flyttas fram till nästa nämndmöte 

den 30 november.  

10. 

 

Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor. 

 

 


