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Verksamhetsplan med budget för NSS år 2015 

 
 

Nämnden har fakultetsstyrelsens uppdrag att arbeta för skolsamverkan och uppdraget beskrivs på 

www.lith.liu.se/samverkan/skolnamnd/uppdrag. Syftet med de olika skolsamverkansaktiviteterna som 

nämnden driver, stöder eller på annat sätt är involverad i, kan betraktas som tredelat, där (i) nedan är att 

betrakta som ett huvuduppdrag: 

 

(i) Stimulera intresse för teknik, naturvetenskap och matematik (bland elever, lärare och andra i skolan). 

(ii) Bidra till kvalitet i skolan. 

(iii) Bidra till kvalitet i vår egen verksamhet på LiTH.  

 

De efterföljande sidorna utgör nämndens verksamhetsplan 2015 för aktiviteter som ingår i nämndens 

budget. Vid beskrivningen av varje aktivitet anges bland annat vilket eller vilka syften aktiviteten har.  

Syfte (i) kan i vårt LiTH-perspektiv ses som en delmängd av syfte (ii), och därför anges (ii) endast om det 

går utöver (i). 

NSS stöder, driver eller är på andra sätt involverad i ytterligare ett antal aktiviteter, utöver de som är 

beskrivna här. Exempel på sådana aktiviteter är Majminglingen, SYV-satsningar och deltagande i 

nationella satsningar för lärare. Information om dessa finns bland nämndens webbsidor   

se www.lith.liu.se/samverkan/aktiviteter. 

Nämndens budget för 2015 presenteras på dokumentets sista sida. 

 

Övrigt 

 Nämnden fortsätter att även bistå fakulteten med att utforma svar på remisser angående skolfrågor.  

 LiU:s gemensamma skolsamverkanswebb finns på www.liu.se/samverkan/skolsamverkan?l=sv.  

 

 

 

 

 

  

http://www.lith.liu.se/samverkan/skolnamnd/uppdrag
http://www.lith.liu.se/samverkan/aktiviteter
http://www.liu.se/samverkan/skolsamverkan?l=sv
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NSS-relaterade aktiviteter som ingår i budgeten  

aHead 

Verksamhet:  
Teknologer i Linköping och Norrköping hjälper/coachar gymnasieelever i deras matematikämnen. 

Man träffas i smågrupper en gång i veckan på Campus Valla eller Campus Norrköping.  

aHead har som mål och vision att (se www.aheadcoachning.se/om): 

 ”Stärka ungdomars logiska tänkande och intellektuella självförtroende med matematik som 

verktyg. 

 Utveckla våra coachers pedagogiska förmåga och fördjupa deras förståelse för matematik. 

 Vara en inspirationskälla och skapa förebilder för yngre personer, och därmed öka 

medvetenheten om möjligheterna och bredden inom matematik. 

 Ge gymnasieelever en inblick i universitetslivet samt inspirera till en universitetsutbildning.” 

Mer information finns på föreningens webbplats www.aheadcoachning.se. 

Målgrupp:  
Elever i NA- och TE-programmen på gymnasieskolor i Linköping och Norrköping. 

Syfte: 

(i) Stimulera intresse för teknik, naturvetenskap och matematik. 

Tidpunkt: 
Gymnasiets terminstid, hela läsåret. 

Budgetkommentar: 

Ca 70 % av budgeten avser timarvodering av tre studenter under terminstid, motsvarande totalt 

3x25 % av en heltidstjänst. De tre studenterna utgör föreningens verksamhetsgrupp och är deras  

operativa organ.  

Återstående ca 30 % av budgeten, motsvarande max två prisbasbelopp (2x44,5 kkr) avser finansiellt 

stöd av den praktiska verksamheten. Linköpings kommun och Norrköpings kommun stöder också 

verksamheten ekonomiskt, med för närvarande 20 kkr/år (höjs till 30 kkr 2015) respektive 30 kkr/år.   

 

Campusveckan 

Verksamhet:  
Tillsammans med några gymnasieskolor ordnar vi en vecka där gymnasieelever i årskurs tre får 

”praktisera” som studenter på Tekniska högskolan. Det sker inom ramen för två minikurser, tidigare i 

solcellsteknik respektive logistik, där upplägget är så högskolelikt som möjligt.  

ITN är värdinstitution, och kurserna hålls på Campus Norrköping. 

Målgrupp:  
Elever i NA-, TE- och SA-programmen på gymnasieskolor i Finspång, Söderköping och Katrineholm.  

Syfte: 

  (i) Stimulera intresse för teknik, naturvetenskap och matematik, speciellt hos elever från  

   kommuner med låg utbildningstradition. 

   (ii) Bidra till kvalitet i skolan. 

Tidpunkt: 
Vanligen en vecka i mars månad. 

http://www.aheadcoachning.se/om
http://www.aheadcoachning.se/


 

 
     

Nämnden för skolsamverkan 
 Bilaga 14.05.5 

   Fastställd 2014-12-19 
     

 

 Sid. 3 (7) 

Budgetkommentar: 

NSS bekostar lokaler, då vi ser ett rekryteringsvärde i att kurserna hålls i våra lokaler. Skolorna betalar 

lön för de studenter och universitetslärare som driver kurserna. 

 

Matematik specialisering  
Verksamhet:  

En gymnasiekurs om 100 gymnasiepoäng som ges av NSS på Campus Norrköping, via ITN.  

Det är en spetskurs inom gymnasiets matematikämne.  

Målgrupp:  
Elever i norrköpingsregionens gymnasieskolor ‒ i första hand Norrköpings kommuns skolor, men alla 

skolor i regionen är också välkomna att låta sina elever gå kursen. 

Syfte: 

  (i) Stimulera intresse för teknik, naturvetenskap och matematik. Kursen är tänkt att ge eleverna  

   ökat självförtroende och förmåga att klara sina framtida studier på teknisk högskola. 

   (ii) Bidra till kvalitet i skolan. 

Tidpunkt: 
Vårterminen. 

Budgetkommentar: 

NSS bekostar lokaler. Norrköpings kommun bekostar lärarlöner och elevernas kursmaterial. 

 

Populärvetenskaplig vecka  

Verksamhet:  
NSS, i samverkan med fakultetskommunikatörer på Hälsouniversitetet, Tekniska högskolan och 

Filosofiska fakulteten, anordnar tre inspirerande dagar med populärvetenskapliga föreläsningar, som 

främst fokuserar på forskning vid LiU. 

Målgrupp:  
Gymnasieelever med lärare samt allmänheten. 

Syfte: 

  (i) Stimulera intresse för teknik, naturvetenskap och matematik. 

   (ii) Bidra till kvalitet i skolan. 

Tidpunkt: 
Oktober. 

Budgetkommentar: 

NSS budget utgör en tredjedel av aktivitetens totala budget på ca 450 kkr. Resten bekostas av övriga 

delansvariga, som är Filosofiska fakulteten, Utbildningsvetenskap och Hälsouniversitetet.  

 

Quintek  

Verksamhet:  
Studentföreningen Quintek bjuder in gymnasietjejer, som under tre dagar på hösten får se hur det kan 

vara att studera på en teknisk högskola. De får bland annat ta del av föreläsningar, laborationer och en 

rundvandring, samt besöka Visualiseringscenter C och ett lokalt företag med kvinnliga civilingenjörer. 

De som vill får bo hemma hos en kvinnlig teknolog. En grupp på 3‒4 kvinnliga studenter ordnar en 

stor del av programmet och är med under dagarna.  
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Målgrupp:  
Tjejer i NA- och TE-programmens årskurs 2 och 3, på gymnasieskolorna i universitetets närregioner. 

Vanligen erbjuds 60 elever att delta i aktiviteten. 

Syfte: 

 (i) Stimulera intresse för teknik, naturvetenskap och matematik. 

Tidpunkt: 
Tre dagar i november. Fram till och med 2013 bedrevs aktiviteten även på vårterminen, men under 

2104 utvärderades aktiviteten samtidigt som den bara gavs på hösten. Under 2015 och så länge det 

anses vara lämpligt, så ges aktiviteten också bara vid ett tillfälle  under hösten.  

Budgetkommentar: 

Budgeten inkluderar anställda studenter, men inte TFK:s kommunikatör. Vi ersätter inte lärare på 

institutionerna som bidrar med miniföreläsningar och laborationer, utan förutsätter att de får göra detta 

inom ramen för sina tjänster.  

 

Samverkanskonferenser 

Verksamhet:  
För att i en ämnesbaserad diskurs kunna mötas mellan högskola och gymnasium, har NSS till och med 

2014 arrangerat samverkanskonferenser/ämnesworkshopar. Syftet har varit att underlätta övergången 

från elev till student, det vill säga mellan gymnasium och högskola. Detta har åstadkommits genom att 

sammanföra lärare på gymnasium och högskola och i diskussion kring gemensamma, ämnesbaserade 

frågor öka förståelsen både för studenternas gymnasiebakgrund och för elevernas fortsatta 

högskolestudier.  

Från och med 2015 avser nämnden att utöka denna verksamhet och även inbjuda högstadielärare.  

Vi ser 2015 som ett projektår för verksamheten och kommer under våren 2015 att arbeta med att ta 

fram formen för den första samverkanskonferensen på hösten. 

Målgrupp:  
Gymnasielärare och högstadielärare i tekniska, naturvetenskapliga och matematiska ämnen samt 

universitetslärare i relaterade kurser på LiU. 

Syfte: 

  (ii) Bidra till kvalitet i skolan  både grundskolan och gymnasiet. 

  (iii) Bidra till kvalitet i vår egen verksamhet på LiTH. 

Tidpunkt: 
En gång per år, till att börja med. Vi planerar att anordna den första skolsamverkanskonferensen under 

hösten 2015. 

Budgetkommentar: 

Budgeten avser främst arvodering av föredragshållare, fika till deltagare samt eventuella 

lokalkostnader. 

 

Sommarveckan 

Verksamhet:  
Högstadieelever bjuds in en vecka på sommarlovet, för att få utföra spännande laborationer inom 

teknik och naturvetenskap. Satsningen anordnas i samverkan med någon eller några gymnasieskolor i 

regionen och laborationerna genomförs vanligen till största delen på något gymnasium, med vissa 

besök på universitetet. På LiU involveras vanligen doktorander i aktiviteten.  
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Hittills har vi inbjudit högst ca 80 elever per år. I enlighet med nämndens huvuduppdrag, att 

”stimulera intresse i samhället för naturvetenskap, teknik och matematik”, ökar vi år 2015 stödet till 

verksamheten. Hur detta kan utveckla aktiviteten bestäms av NSS tillsammans med Peter Andersson, 

som är aktivitetsansvarig. 

Målgrupp:  
Grundskoleelever som just avslutat årskurs 7 eller 8.  

Syfte: 

  (i) Stimulera intresse för teknik, naturvetenskap och matematik.  

  Avsikten med att samarrangera med gymnasiet är att deras NA- och TE-program skall bli mer  

  attraktiva, genom att eleverna får en tydligare bild av vad naturvetenskap och teknik kan vara. 

Tidpunkt: 
Slutet av sommarlovet, veckan innan skolorna börjar.  

Budgetkommentar: 

De stora delarna i budgeten är arvodering av projektledare (25 % under 8 mån) och studenter (30 kkr) 

samt resor (30 kkr). Därutöver bekostas fika och lunch, material m.m. 

År 2015 ökar aktivitetens budget med 40 kkr. 

 

Studiebesök 

Verksamhet:  
Vi tar fortlöpande emot besökare, som får träffa studenter och bli visade runt i våra miljöer. Vid 

intresse av LiU:s forskningsverksamhet, så hänvisar vi i första hand till Populärvetenskapliga veckan. 

Vi hänvisar, på samma sätt, även till Besöksdagarna.  

Om elever vill se vad det innebär att vara student inbjuder vi dem via ”Skugga en student”-

verksamheten, då det ger mer av personlig kontakt och en bättre bild av vad studentlivet innebär. 

Målgrupp:  
Alla som är intresserade av universitetets utbildningar och samverkansaktiviteter samt vår 

undervisnings- och forskningsmiljö. 

Syfte: 

(i) Stimulera intresse för teknik, naturvetenskap och matematik. 

Tidpunkt: 
Hela året. 

Budgetkommentar: 

NSS bekostar fika och eventuellt studentarvode, beroende på vad studenterna hjälper till med. 

 

Teknikåttan 

Verksamhet:  
En rikstäckande tävling i teknik och naturvetenskap för elever i årskurs 8. LiU, som 1993 tog 

initiativet till tävlingen, arrangerar den idag tillsammans med 11 andra universitet och högskolor.  

Utöver själva tävlingen för eleverna ingår även frågebanken Kunskapsnätet, som en resurs för lärare 

som undervisar i teknik eller de naturvetenskapliga ämnena i hela grundskolan. 

Detta är, jämte sommarveckan, vår största satsning för högstadiet  se www.teknikattan.se. 

Målgrupp:  
Grundskoleelever i årskurs 8. 

http://www.teknikattan.se/


 

 
     

Nämnden för skolsamverkan 
 Bilaga 14.05.5 

   Fastställd 2014-12-19 
     

 

 Sid. 6 (7) 

Syfte: 

  (i) Stimulera intresse för teknik, naturvetenskap och matematik.  

   Tävlingens huvudsyfte är att väcka intresset för naturvetenskap och teknik bland både flickor  

   och pojkar, stimulera deras fantasi, kreativitet och uppfinningsförmåga samt stärka deras  

   självförtroende. 

   (ii) Bidra till kvalitet i skolan. 

Tidpunkt: 
Vårterminen. 

Budgetkommentar: 

NSS bekostar motsvarande 10 % av heltid för Peter Andersson på IFM, projektansvarig för 

Teknikåttan. Arbetstiden för Teknikåttans administratör, motsvarande ca. 10 % av heltid under 

december till augusti, bekostas av TFK direkt och ingår därför inte i NSS budget. 

 

Unga Forskares utställning 

Verksamhet:  
Förbundet Unga Forskare arrangerar, i samarbete med lärosäten vid ett tiotal städer i landet, regionala 

utställningar. Där får deltagande gymnasieelever möjligheten att presentera sina gymnasiearbeten, bli 

bedömda av forskare och diskutera med likasinnade. Detta är en kvalificeringstävling inför riksfinalen, 

som äger rum i Stockholm.  

Utställningen på LiU planeras och arrangeras av Unga Forskare i Linköping, men NSS stöttar genom 

att nämndens ordförande bland annat bokar nödvändiga lokaler på universitetet, förmedlar nödvändiga 

kontakter, ser till att det finns posterskärmar och bjuder på fika eller lunch. En forskare på LiU brukar 

hålla ett kortare seminarium för utställarna. 

Målgrupp:  
Elever i gymnasiets årskurs 3. Vanligen deltar bara mellan 10 och 30 elever, men de som är med är en 

mycket attraktiv grupp att rekrytera nya studenter bland. 

Syfte: 

(i) Stimulera intresse för teknik, naturvetenskap och matematik, bland annat genom att visa på  

  universitetets forskning samt genom att visa på att det finns fler ungdomar med samma  

  intressen. 

Tidpunkt: 
Mars. 

Budgetkommentar: 

NSS bekostar lokaler samt lunch och fika för utställarna. För att försäkra oss om att domarinsatsen 

m.m. görs inom ramen för tjänsten, så avsätter vi även resurser så medel vid behov kan omföras till 

berörda institutioner. 

 

Pengar att söka 

Vi avsätter en pott pengar som avser kostnader för lokaler, material, resor, etc., och som man kan söka ur. 

Det handlar om insatser som Majmingling, campuskvällar, resebidrag för deltagande vid nätverksträffar för 

matematiklärare m.m. Som huvudregel gäller att vi inte bekostar lönemedel, utom i angelägna mindre 

undantagsfall om detta inte strider mot de regler vi har att förhålla oss till. 

År 2015 ökar vi denna budgetpost jämfört med 2014 och kommer samtidigt att aktivt uppmuntra LiTH-

anställda att söka pengar för skolsamverkansrelaterade projekt. Detta ligger i linje med ett av nämndens 



 

 
     

Nämnden för skolsamverkan 
 Bilaga 14.05.5 

   Fastställd 2014-12-19 
     

 

 Sid. 7 (7) 

deluppdrag, att ”inom LiTH sprida kunskap om och stimulera intresse för skolsamverkan”. 

 

Vid brådskande ärenden kan ordföranden fatta beslut hur dessa pengar används. 

 

Drift NSS 

Till direkt nämndarbete, såsom fika, ersättning till externa ledamöter, nämndinternat, direkta kostnader för 

nämndordförandes arbete etc.  

Budgetkommentar: 

Budgeten omfattar inte ersättning för ordförandes, kommunikatörers eller administratörers arbetstid. 

 

Budget 

Budget i kilokronor (inom parentes anges budgeten för 2014, 2013, 2012 resp. 2011): 

 

Projekt     2015   ( 2014  2013 2012 2011 ) 

aHead   285  ( 295 296 253 250 ) 

Campusveckan   40  ( 40 40 40  ) 

Matematik specialisering   50  ( 50 70 70 70 ) 

Populärvetenskaplig vecka   150  ( 150 150 120 120 ) 

Quintek   90  ( 170 170 170 170 ) 

Samverkanskonferenser   100  ( 60 40 50  ) 

Sommarveckan   240  ( 200 200 200 200 ) 

Studiebesök   50  ( 50 50 80 80 ) 

Teknikåttan   250  ( 250 250 200 200 ) 

Unga forskares projektbank    ( 30 30 30 35 ) 

Unga forskares utställning     5   ( 5 8 8 8 ) 

Tidigare projekt     (  30 10 40 ) 

Pengar att söka   80  ( 40 46 119 107 ) 

Drift     60   ( 60 20 50 20 ) 

Summa    1400  ( 1400 1400 1400 1300 ) 

 

 

Summering 

 

Ovanstående budget summerar till 1400 kkr, vilket är den ram fakultetsstyrelsen har tilldelat oss.  


