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Nämnden för skolsamverkan, Tekniska fakulteten 

Tid: Onsdag den 18 mars 2020 kl. 13.15-15.45 
Lokal: Virtuellt möte via Zoom 
 
Närvarande: Ledamöter:  
 Lasse Alfredsson ordförande 
 Amir Baranzahi verksamheten 
 Erik Berglund verksamheten 
 Fredrik Berntsson verksamheten 
 Agneta Johansson verksamheten 
 Magnus Johansson verksamheten 
 Hanna Jonasson verksamheten 
 Johanna Kindvall studerande 
 Oskar Renåker studerande 
 Anders Berg yrkeslivet 
 Karin Berggren yrkeslivet 
 Elisabet Blom yrkeslivet 
 
 Övriga:  
 Anna Klippinger studievägledare 
 Sara Sethson koordinator, mötessekreterare 
 Mia Gårdenstål kommunikatör 
 
Ej närvarande: Ledamöter:  
 Gunilla Niklasson verksamheten 
 Mikael Segersäll verksamheten 
 Gunnel Alm yrkeslivet 
 Christer Helmersson yrkeslivet 
 Eva Holm yrkeslivet 
 Jesper Svartz yrkeslivet 
 Anna Welin yrkeslivet 
 
Justeras datum: __________________ 
 
     
Sara Sethson  Lasse Alfredsson  Johanna Kindvall 
(sekreterare)  (ordförande)  (justerare) 
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1  Utseende av justeringsperson 

 
 Utses Johanna Kindvall till justerare 

 
 
2 Fastställande av föredragningslistan 

 
 Föredragningslistan fastställs enligt förslag. 

 
 
3 Meddelanden 

 
Information Föredragande: Lasse Alfredsson 

Coronaepidemin 
• LiU och många andra lärosäten och organisationer har övergått 

till s.k. distansläge. 
Teknikåttan 

• Regionfinaler och riksfinaler ställs in. 
• Klasserna erbjuds att tävla med klassuppgiften genom digitalt 

medverkande istället. 
Teknikutmaningen 2020 

• 8 klasser anmälde sig, varav 4 från Karin Berggrens Nya 
Munken, 2 från Ekholmsskolan och 2 från Vittra Lambohov. 

• Ericsson drog sig ur – de får inte besöka eller ta emot besök av 
klasser. 

• Väderstad och Saab och deras klasser är fortfarande ”på”. 
Sommarveckan 2020 

• Ställs in – planeras att hållas under höstlovet 2020 istället. 
Webbplats för förmedling av förebildsbesök på skolor 

• Annons om studentmedarbetare ej ute än. Webbplatsen är 
planerad att implementeras under sommaren. 

• Fortsatta funderingar på ett bra namn! 
Besök på skolor av Björn Runow 

• P.g.a. Björns eget exjobb blir det i höst, fr.o.m. slutet av augusti. 
• Inte bara mellanstadiet utan även åk 7 ska besökas. 

Äskanden 
• Ett fåtal äskanden under hösten 2019. 
• Totalt utfall 2019: 118 kkr av budgetens 150 kkr (varav 86 kkr 

till Code Summer Camp av möjliga 100 kkr). 
• Ny webbsida finns: www.liu.se/artikel/skolsamverkan-askande  
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Aktuellt – våra aktiviteter 
• Med anledning av det nya coronaviruset är alla aktiviteter med 

fysiska möten inställda, bl.a. Öppet hus, Skugga en student och 
hemmissionering. Man hann dock genomföra Öppet hus i 
Linköping i februari på dagtid och ett på kvällstid i början av 
mars. Då kom även föräldrar och presumtiva studenter med 
familj. Många besökare kom från andra delar av Sverige. 

• Studiebesök planeras om, 6-10 st/termin fortsättningsvis, 
främst från gymnasieskolor. I övrigt hänvisar vi till aktiviteter 
som Pop-veckan etc. Innan LiU, p.g.a. coronasituationen, gick i 
distansläge under vårterminen 2020 hann tre studiebesök 
genomföras innan alla aktiviteter ställdes in. 

• Diskussion om studiebesök, Erik Berglund har flera idéer, bl.a. 
vill man skapa datorövningar som kan ta emot många besökare 
utan att kräva begränsade resurser som labbsalar. Webbaserade 
plattformar är en annan idé, vi återkommer till ämnet vid 
kommande nämndmöten. 

 
 
4 Utgår – Internatuppföljning – NSS framtida satsningar inom 

teknik 
 

Beslut Föredragande: Lasse Alfredsson 
Dnr LiU-2019-03981 
Denna punkt utgår eftersom vi, p.g.a. coronasituationen, ställde in 
internatet. Nytt försök med internat i maj eller september, vi får 
avvakta utvecklingen i samhället. 

  
 
 
5 Aktivitetsredovisningar hösten 2019 

 
Information Föredragande: Lasse Alfredsson 

• Se två separata pdf-dokument med detaljer. 
• Quintek: Många sena avhopp, som bl.a. troligen berodde på att 

M-sektionen ordnade ett liknande event i början av december. 
Vi borde kunna stämma av och koordinera så att det inte 
krockar framöver. Generell samverkan mellan 
LinTek/KOM/NSS behövs. 

• Louise Martin Linge, som arbetat med Pop-veckan och Quintek, 
slutar inom kort på TFK så aktiviteterna kommer att få nya 
projektledare. 
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6 NSS verksamhetsplan och budget 2020 

 
Beslut Föredragande: Lasse Alfredsson 

Dnr LiU-2020-01130 
Arbetsgrupp: Lasse Alfredsson, Agneta Johansson, Anders Berg och 
Anna Klippinger 

• Genomgång av de olika budgetposterna. Underlag finns som 
pdf-dokument i NSS interna material i den delade mappen på 
OneDrive 

 
Beslutas att fastställa budgeten enligt förslaget. 

 
 
7 Vetenskapsdagen 2020 

 
Information Föredragande: Lasse Alfredsson 

Genomgång av inkomna förslag. Arbetsgruppen (Lasse Alfredsson, 
Gunnel Alm, Karin Berggren, Magnus Johansson och Jesper Svartz) 
träffas på måndag 23 mars för att färdigställa schemat för de olika 
sessionerna. 

 
 
8 Nämndmötestider hösten 2020 

 
Beslut Föredragande: Lasse Alfredsson 

Dnr LiU-2020-01131 
Mötestider för hösten 2020 bestämdes till: 

• Måndag 21 september kl. 13:15-17 
• Torsdag 26 november kl. 13:15-17 

 
 
9 Övriga frågor 

 
 Fredrik Berntsson berättade att han i januari varit på 

Matematikbiennalen i Växjö. På följande länk kan man bl.a. läsa om 
den forskning som görs kring matematikundervisning i grundskolan: 
mattetalanger.ncm.gu.se/  
Mer information kommer på NSS-mötet i maj. 

 


