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Reviderad instruktion till Nämnden för skolsamverkan vid tekniska 
fakulteten under tidsperioden 2015-02-01 – 2018-06-30 
 
Nämnden för skolsamverkan (NSS) har som huvuduppdrag att, i samverkan med skolan, 
stimulera intresse i samhället för naturvetenskap, teknik, matematik och datavetenskap. 
Som en förväntad positiv konsekvens av detta kommer NSS att bidra till att skolelever får större 
intresse och bättre förutsättningar för att studera vidare inom dessa områden. Långsiktigt innebär 
det också en ökad och breddad rekrytering till Tekniska högskolans grundutbildningar. I 
samverkansarbetet förväntas även kvalitén på grundutbildningen att öka, genom att 
universitetslärare tydligare medvetandegörs om gymnasieelevers förkunskaper. NSS bidrar 
samtidigt till en effektivare informationsspridning i samhället om Tekniska högskolans forskning 
och grundutbildningar. 
 
I nämndens uppdrag ingår därför att 
 

• verka för goda kontakter med skolor och skolhuvudmän i regionen, 
• samverka och agera ihop med övriga fakulteter rörande skolsamverkan, 
• samverka i relevanta nationella nätverk för skolsamverkan, 
• inom fakulteten samordna samt externt exponera NSS-relaterade 

skolsamverkansaktiviteter, 
• inom fakulteten sprida kunskap om och stimulera intresse för skolsamverkan, samt 

informera om reformer och liknande inom skolan, 
• delta i strategidiskussioner i frågor relaterade till skolan, 
• delta i utarbetande av remissvar till utredningar som berör skolområdet. 

 
Det åligger även NSS att årligen fastställa en verksamhetsplan med tillhörande budget, inom den 
budgetram som fakultetsstyrelsen fastställer. 
 
 
Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten, vid dess 
sammanträde dag som ovan. I beslutet har deltagit dekanus Ulf Nilsson, ordförande och 
föredragande, ledamöterna Anna Bergek, Magnus Borga, Kajsa Uvdal, Camilla Forsell, 
Jan Nordström, Svante Gunnarsson, Martin Rantzer, Astrid Lundmark, Karin Jerner, 
Matilda Leinsköld och Katarina Bengtsson. Vidare har närvarit facklig företrädare 
Janerik Lundquist och Jens Isacsson, biträdande kanslichefer Ingela Wiklund och 
Annalena Kindgren samt styrelsekoordinator Maria Boberg. 
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