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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
NÄMNDEN FÖR SKOLSAMVERKAN 

 
 

     

      
 

Nämnden för skolsamverkan, Tekniska fakulteten 

Tid: Onsdag 2022-11-30 kl. 13:15-17:00 

Lokal: Konferensrummet Systemet, B-Huset, Campus Valla 

 

Närvarande: Ledamöter:  

 Lasse Alfredsson Ordförande, ISY, LiU 

 Anders Jidesjö TEMA, LiU 

 Hanna Jonasson Lämnade 

16.20 

IMT, LiU 

 Fredrik Berntsson MAI, LiU 

 Gunilla Niklasson IFM, LiU 

 Gunnar Höst  ITN, LiU 

 Jesper Svartz Från 14:20 Berzeliusskolan, Linköping 

 Richard Olofsson Ödeshögs kommun 

 Roger Magnusson IFM, LiU 

 Mikael Segersäll IEI, LiU 

   

 Övriga:  

 Anna Klippinger Lämnade 

16:00 

Studievägledare, TFK. LiU 

 Mia Gårdenstål Kommunikatör, TFK, LiU 

 Lejla Kronbäck Endast 

punkt 9 

Kommunikatör, TFK, LiU 

 Madelene Töpfer Administratör/sekreterare, IEI 

 

Ej närvarande:   Ledamöter:  

   Agneta Johansson   IFM, LiU 

   Anders Berg   Holavedsgymnasiet, Tranås 

   Gunnel Alm   Ebersteinska gymnasiet, Norrköping 

   Anna Welin    Norrköpings kommun 

   Karin Berggren   Nya Munken, Linköping 

   Magnus Johansson   Linköpings kommun  

   Amanda Forslund   LinTek, student, LiU 

   Jonathan Strömgren   Toyota Material Handling, Mjölby 

   Erik Berglund   IDA, LiU 

   Sasan Keshmiri   LinTek, student, LiU 

 

Justeras datum: __________________ 

 

     

Madelene Töpfer  Lasse Alfredsson  Mikael Segersäll 

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

Utses Mikael Segersäll till justerare. 

 

2. Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställs enligt förslag utan tillägg. 

 

3. 

Information 

Meddelanden 

Föredragande: Lasse Alfredsson 

 

Industridag Östergötland 

• Lasse närvarade på Industridag Östergötland i Finspång den 14 

oktober. Det är ett samverkansprojekt mellan skolor och industri- 

och teknikföretag i Östergötland. Man samlas och delar med sig av 

sina perspektiv. Bland annat närvarade skolklasser som berättade 

om sina teknikrelaterade projekt. Lasse informerade om Förebild.  

 

 

NSS Skolsamverkanspris 2022 

• Lasse påminner om att sprida information om NSS 

Skolsamverkanspris. Nomineringar ska skickas till Madelene 

Töpfer senast den 28 februari. Institutionsledamöter uppmanas att 

informera sina kollegor, men även positivt om förslag kommer in 

utanför LiU. Diskussion om möjligheten att vara med i ett 

nyhetsbrev som når skolor. 

 

 

Vårminglingen 

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

Den anordnades på en vardagskväll och bestod av föredrag och 

mingel, riktade mot gymnasielärare inom matte, fysik, kemi och 

biologi. En del lärare i Norrköping har förmedlat en förfrågan, via 

Michael Hörnquist, proprefekt på ITN i Norrköping, om eventet kan 

återupptas igen. Michael och Lasse har samtalat om detta och 

Michael fick frågan om ITN kan anordna detta, åtminstone en första 

gång. Michael och kolleger vid ITN är positiva till det och en 

arbetsgrupp har tillsatts, där bland annat Gunnel Alm i NSS är med. 

De träffas nästa gång i december. NSS bidrar gärna med att bekosta 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
NÄMNDEN FÖR SKOLSAMVERKAN 

Sammanträdesdatum 2022-11-30 
PROTOKOLL 
NSS 2022-4 

3(6) 
 

 

 

 

 
 

 
 

     

      

      
 

lokaler och fika för deltagarna. Ett alternativt namn för eventet, som 

föreslagits vid föregående NSS-möte, är ”Vårminglingen” – med 

tanken att eventet inte behöver begränsas till att endast hållas i maj.  

 

• Inför förra nämndmötet inkom en förfrågan från Kenneth 

Järrendahl om det går att starta ett samarbete med gymnasieskolor 

när deras elever skriver sina gymnasiearbeten. Det finns en önskan 

bland lärare om att ha en lättare väg att få kontakt med LiU och 

dess lärare. Nämnden diskuterar hur man kan få till detta. Idéer 

som kom upp var att eventuellt utveckla Vetenskapsdagen, till 

exempel genom att anordna särskilda sessioner där lärare kan träffa 

LiU-lärare och studierektorer. Möjligheten att även utöka 

mingeldelen på Vetenskapsdagen diskuterades. 

 

 

 

Aktivitetsstatus 

 

• Vetenskapsdagen – diskuteras under punkt 5. 

 

• Populärvetenskapliga veckan – ägde rum i oktober.  Responsen 

var positiv och platserna fylldes upp. Intresset i Norrköping var 

något lägre än i Linköping. 

 

• Studiebesök – TFK har anställt studentmedarbetare för att 

engageras i olika aktiviteter, som t.ex. studiebesöken. De får bland 

annat utbilda sig inom guidning. Positivt att jobba med samma 

studenter, de kan och vet vad de ska göra.  

 

• Mässor – Gymnasiemässorna är i gång nu. Anna Klippinger har 

varit på en mässa i Göteborg, som var välbesökt. LiU ska även 

närvara vid mässan i Stockholm och Malmö. Känslan är att alla är 

glada att vara på plats igen.  

 

• Quintek – se separat punkt med projektledare Lejla Kronbäck 

under ”Övrigt”. 
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4. 

 

Information 

 

Informationspunkt: Ansöknings- och antagningsstatistik, 

gymnasiet och högskolan 

 

Föredragande: Lasse Alfredsson 

 

På NSS-mötet i maj gick Lasse igenom statistik för ”Vilka söker till 

gymnasiet” och ”Vilka söker till högskolan?”.  

Lasse går nu även igenom antagningsstatistiken för Naturvetenskapliga 

programmet och Teknikprogrammet i skolor i Östergötland under perioden 

2012–2022. Teknikprogrammet har under den perioden ökat lite, från ca 

6% till 9–10%, jämfört med NA-programmet, som varierat i intervallet 12–

14%. De båda programmen har utgjort strax över 20% per år av alla antagna 

gymnasieelever under de senaste 10 åren. Man kan fråga sig om de 

satsningar som görs egentligen bidrar till att fler söker dessa program eller 

om de snarare bidrar till att samma nivå bibehålls. 

 

Dessa perspektiv påverkar hur NSS satsar i olika aktiviteter och vi kommer 

bland annat att samtala om detta under nästa NSS-internat i mars 2023. 

 

5. 

Information 

 

Informationspunkt: Vetenskapsdagen 

 

Föredragande: Mia Gårdenstål och Lasse Alfredsson 

 

Såväl deltagare och föredragshållare som de av oss i NSS som var med på 

olika sätt upplevde att det blev en lyckad inspirationsdag. Det var fler 

besökare i år jämfört med förra året, men färre än andra år. Den största 

gruppen var gymnasielärare, sedan högstadielärare och till sist 

ämneslärarstudenter. Könsfördelningen bland föredragshållarna var 43% 

kvinnor och 57% män.  

Nämnden diskuterar hur man kan nå ut till fler högstadielärare.   

 

Arbetsgrupp inför 2023 kommer att bestå av Gunnel Alm, Jesper Svartz, 

Karin Berggren, Roger Magnusson, Mia Gårdenstål och Lasse Alfredsson. 
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6. 

 

Beslut 

 

Beslutspunkt: NSS Verksamhetsplan och budget –  

uppföljning 2022 och inför 2023 

 

Dnr: LiU-2022-04960 

Föredragande: Lasse Alfredsson 

 

Arbetsgruppen består av Mikael Segersäll, Anders Jidesjö, Jesper Svartz och 

Lasse Alfredsson.  

 

Lasse presenterar det ekonomiska utfallet för jan–okt 2022 för de olika 

aktiviteterna. De flesta aktiviteterna ligger under budget, men två 

överskrider sin budget: Sommarveckan och Quintek. Den totala NSS- 

budgeten för helåret 2022 ser ut att hålla. 

 

Arbetsgruppen kommer med ett budgetförslag för ett antal aktiviteter (alla 

utom Populärvetenskapliga veckan och Askanden), som till vissa delar 

kompletterades under mötet. Den beslutade preliminära budgeten finns 

tillgänglig för NSS i mappen 2022-11-30 den NSS-delade mappen i 

OneDrive, bilaga 6.4. Nämnden beslutar att gå vidare med det Lasse har 

visat, med möjlighet att justera i den slutgiltiga budgeten under 

nämndmötet i mars. 

 

  

7. 

Information 

 

Informationspunkt: NSS-möten under 2023 

 

Föredragande: Lasse Alfredsson 

 

Nämnden fastställer mötestiderna för 2023 enligt följande: 

 

- NSS internat genomförs den 21-22 mars, två halvdagar på Villa 

Fridhem utanför Norrköping. Nämndmötet hålls den 22/3 

- 31 maj kl. 13:15–17 

- 27 september kl. 13:15–17 

- 29 november kl. 13:15–17 

 

Mötet i maj kommer preliminärt att hållas i Mjölby på Toyota Material 

Handling. Lasse återkommer angående detta, efter bekräftelse av Jonathan 

Strömgren. 
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8.  

Information 

 

Informationspunkt: NSS-internatet, mars 2023 – planering 

 

Föredragande: Lasse Alfredsson 

 

Tema för NSS internat i mars är ”Självutvärdering av NSS – Vad gör NSS 

och varför?” 

Nämnden behöver se igenom sina aktiviteter igen. Man hade liknande 

självutvärderingar 2014 och 2016. Inför internatet kommer studenter att 

anställas som ska söka reda på vad man har för skolsamverkansprojekt på 

andra lärosäten i Sverige.  

 

Nämnden har en önskan om att man ska se över möjligheten till att få en 

kontaktperson på grundskolorna och gymnasieskolorna i Östergötland, som 

NSS kan vända sig till. Det är idag svårt att få kontakt med skolorna för att 

förmedla information och inbjuda till olika aktiviteter.  

 

 

9.  

 

 

Övriga frågor  

 

Quintek  

Lejla Kronbäck, projektledare för Quintek, informerar nämnden om 

Quinteks status. Deltagandet har varit lågt de senaste tillfällena. Lejla 

upplever även att de flesta tjejer som deltagit redan vet vad de vill gå för 

program på universitetet. Det är kanske inte primärt dessa deltagare man 

vill nå. Lejla har tillsammans med kommunikatörsgruppen på TFK en idé 

om att i stället för att deltagarna ska komma till kvinnliga teknikstudenter 

på campus, så kan dessa studenter åka ut till skolorna för att besöka tjejer 

där. Där kan de hålla inspirerande föreläsningar. Då kan man även inbjuda 

till att skugga en student på campus eller komma på studiebesök.  

Tanken med Quintek har varit att nå ut till närområdet, men de senaste 

tillfällena har ett flertal elever kommit från skolor utanför Östergötland. I 

det nya upplägget är det tänkt att man i första hand bara ska besöka skolor i 

Östergötland. Ute på skolorna kan man då även träffa andra årskurser, inte 

bara tjejer i årskurs tre på gymnasiet. Det finns även tankar på att involvera 

tjejföreningarna på campus och även Girls in STEM. 

Nämnden tycker förslaget låter spännande och godkänner att låta Lejla 

arbeta vidare med denna idé.  

 


