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Teknisk fysiks ledningsgruppmöte 2018-03-13

Närvarande:

Maria Hamrin
Krister Wiklund
Lars-Erik Svensson
Amanda Krantz
Jonathan Dartland
Oskar Dahlin
Notera: Ansvarig person har (i flesta fall) markerats med fet stil nedan.
0. Vi firade att detta var det hundrade dokumenterade ledningsgruppsmötet under Marias tid!
1.

Vi diskuterade anteckningarna från förra mötet:
a. Amanda och Jonathan är på gång att ta fram en sida på tekniskfysik.se där
inspirationsföreläsningar listas. Och nu pratar vi i versaler: VI KAN INTE SKJUTA
UPP DETTA LÄNGRE!
b. Oskar mailar ut enkät till studenter om vilken/eller vilka kurser från basterminerna
(t.o.m. fastan) som man har labbar/inlämningsuppgifter (d.v.s. icke-tentor) släpandes.
Kull ska också anges i enkäten. Annars anonymt.

2. Studievägledning, nyckeltal, exjobb etc.:
a. F17: 82 studenter finns i kullen. F16: 79 i kullen. Finns det avhopp som vi ej
uppmärksammat eller så är det många i kullarna och det är ju trevligt.
b. Resultat Endim 1+2: Det har gått mycket bra för F17.
c. Lars-Erik har haft gruppsamtal med åk 2. De tycker det är jobbigt. Mer under övrigt
nedan.
d. Arbetet med tröskelkrav för åk har inletts.
3. Aktuella kvalitetsprojekt (Amanda lägger pågående och avslutade projekt på webben):
a. Maria har skickat in en UK-ansökan om 30-årsjubileet.
b. Krister ska skicka in en UK-ansökan om läsperiod 3 åk 3 (Fastan + Labmys 3).
4. Ny ansökningsomgång för amanuenser. Annons har gått ut. Deadline för att sök: 20 mars.
Beslutat helst till 1 april. Amanda dokumenterar rutiner runt ansökning, överlämning osv. Vi
beslöt att amanuenser är ansvariga att sammankalla till vårens stormöte så att det blir synkat
med överlämning.
5.

Progress report IT:
- UmU byter IT-system och t.ex. vår sida “för våra studenter” ska göras om. Tur att vi har
tekniskfysik.se!
- Vi ska ha IT-möte idag med fysiks prefekt om rutiner på institutionen.

6. Progress report: Alumner och jubileum:
- Alumninät centralt ska läggas ner. Tur att vi har vårt eget alumnarbete!
- Vi ska ha möte i veckan om alumninventering med TFE (vår beviljade ansökan)
- Alumnankäten publiceras idag. Bl.a. frågor om jubileet.
- Efter enkäten skriver Maria/Jonthan ihop visionsdokument och önskelista till dekanen om
särskilda medel för detta.
- Vi har en ansökan inne till UK.
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Progress report: Programenkät
- Oskar har snart gjort klart den.
- Oskar mailar instruktioner så att vi andra kan testa enkäten.

8. Progress report: Kombinerade profiler:
- Finns nu på RT och på info-TV. Bl.a. Ber+nano och Rymd+Ber.
- Oskar väntar på svar av Thomas och Fredrik om kombo: Med-tek + nano.
- Oskar funderar över ifall vi borde lägga in några gamla studenters blockschema kan läggas
in.
- Fler kombinationer som vi kan ta fram: Rymd+mät. Oskar och Maria samarbetar om
detta.
- Vi bör med fördel lägga till kort beskrivningstext till kombinerade profiler. Oskar och
Maria kan börja med rymdversionerna.
9. Amanuenserna håller regelbundna möten med ett större möte inför ledningsgruppsmötena.
Protokoll från mötena ber vi amanuenser maila ut till ledningsgruppen. Protokoll från mötet
finns i bilagan nedan.
10. Övrigt:
a. Lars-Daniel Öhman efterträder Nina Rudälv på matte som studierektor tillsammans
med Peter Anton. Lars-Daniel ska kallas till studierektorsmöten.
b. Matte tar bort Tillförlitlighetsteori och bytermot Big data. Oskar lägger in på
Sensorprofilen. Maria lägger in i utbildningsplanen.
c. Ny kursplan har snabbt tagits fram för IRA. Matte meddelar att man sannolikt ska
göra ytterligare en ny till nästa år (med olika varianter för F och IE). Oskar frågar på
SR-mötet om detta ska göras. I så fall lägger vi inte in den ”preliminära” kursplanen i
kursmålsmatrisen.
d. Peter Anton ska doodla om ett möte om FMM1 del 2. En ny lärare ska jobba med den,
Mats Bodin. Oskar samt Maria/Krister bör delta i det mötet.
e. Peter Anton undrar om Transformmetoder. Han ser inte riktigt syftet med den.
- Oskar gör en förundersökning: Kolla hur den ligger i olika profiler och i anslutning
till andra matstat-kursen (kom ihåg förkunskapskravskedjan till matstat-kurser) samt
kollar med vad studenter tycker.
- Sen bokar Oskar möte med Maria och Krister.
- Sen tar vi upp allt detta på SR-mötet med Matte och Krister kan vara med om så
behövs.
f. Vi pratade om att åk 2 tycker det är tungt. Vi diskuterar om att det är dumt att ha 3
kurser parallelt. Kan vi börja våren med en peppande modern fysik på helfart på vt
åk3? Maria pratar med Hans om möjlighet om att få ändra kurser.
11. Nästa möte: Maria doodlar. Svara snabbt!

Bilaga:
Protokoll Amanuensmöte 2018-03-12
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Närvarande:
Amanda Krantz (IT-amanuens)
Oskar Dahlin (Kvalitetsamanuens)
Jonathan Dartland (Samverkansamanuens)
Notera: För saker som ska utföras så har ansvarig person markerats med fet stil nedan.
1.

Mötet öppnades klockan 12:20

2. Rutiner och praktiska saker
a.

Vi planerar en vårstädning

b. Skrivaren som står på fysik kan ställas in på amanuens-kontoret. Amanda pratar
med Nils.
3. Genomgång av aktivitetsplanering
a.

Rekrytering av nya amanuenser och intervjuer.

b. Ingenjörsmässa – planering inför detta.
i. Inspirerande – forskaralumner
ii. Utlandsstudier – hitta en student som varit utomlands och kan berätta.
iii. Lunchmacka? Lockar nog fler.
iv. Vad ska eventet heta? Förslag: Inspo-Expo.
4. Vad har gjorts sedan senaste mötet.
a) Alla
i) Vad som gjorts sedan senaste mötet.
• Halvtidskickoff
• Fått ut annons för amanuenstjänsterna
• Gymnasiemässan.
ii) Vad som planeras att göra till nästa möte
• Ha intervjuer med nya amanuenser.
• Påskpyssel och måla påskägg. Våfflor? Förslag: Onsdag 28e mars kl 11.
• Börja se över alla rutindokument inför överlämning.
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b) Oskar – Kvalitet
i) Vad som gjorts sedan föregående möte.
• Fixat kombinerade profiler
• Program-enkät nästan klar
• Uppdaterat KMM
• Haft ett andra möte med studienämnden.
• Haft många utvecklingssamtal med studenter.
• Brochyr inför gymnasiemässan.
• Gjort uppdateringar på röda tråden.
• Gjort undersökning ang LP3 åk 2.
ii) Vad som planeras att göra till nästa möte
• Annonsera ut en tjänst för utveckling av KMM
• Planera in nästa studienämnsmöte
• Planera ingenjörsmässan
• Färdigställa programenkäten
• Börja planera inför studierektorsmöten
c) Jonathan – Samverkan
i) Vad som gjorts hittills.
• Haft lunchföreläsning
• Dragit igång projekt med pr-gruppen
• Bokat in en till lunchföreläsning
• Jobbat med gymnasiefoldern
• Alumnprojekt
ii) Vad som planeras att göra till nästa möte
• Skicka ut alumn-enkäten
• Planera inför latex-föreläsning
• Arrangera en lunchföreläsning
• Fortsätta jobba med alumnprojekt
• Jobba med nästa års årshögtid
d) Amanda – IT
i) Vad som gjorts hittills.
• Robottävlingen. (Möten, regler, beställningar)
• Jobbat med fysiks datorsalar och skrivarna.
• Jobbat med arbetsbeskrivningen för nästa it-amanuens.
• Fixat med hanteringen av backups. (lagring och script)
ii) Vad som planeras att göra till nästa möte
• Färdigställa inventeringsmallen för framtida flytt av programhemsidan.
• Fortsätta jobba på hur vi ska marknadsföra vårat 3D-labb (CDIO) med det nya namnet.
Planera in ett CDIO/Innovatorium-möte.
• Fortsätta jobba med robottävlingen och förberedelserna inför denna.
• Fortsätta jobbba med röda tråden
5.

Mötets högtidliga avslutande, 13:30.
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