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Teknisk fysiks ledningsgruppmöte 2018-05-02 
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. 

1. Vi diskuterade anteckningarna från förra mötet:  
a. Amanda och Jonathan har tagit fram en sida på tekniskfysik.se där 

inspirationsföreläsningar listas. Det är nu gjort. Ska bara publiceras. 
b. Oskar har mailat en ut enkät till studenter om vilken/eller vilka kurser från 

basterminerna (t.o.m. fastan) som man har labbar/inlämningsuppgifter. Detta har nu 
gjorts men inga tydliga slutsatser har kunnat dras. 

2. Studievägleding, nyckeltal, exjobb etc.:  
a. Förstahandssökande 75+3. Andra hand: 81+29 sökande. 

3. Aktuella kvalitetsprojekt (Amanda lägger pågående och avslutad projekt på webben): 
- Förändringar i åk 2 med Modern fysik på helfart. 

4. Inför stormöte och programanalys:  
-Granska också att arbetsbeskrivningarna är ok! De har inte uppdaterats på några år… 
- Lars-Erik beställer fika. 
- Mötet kommer nog att bli lite längre. Maria har bokat Bottenhavet. 

5. Vår webb:  
Nya webben är på G. Amanda granskar denna. Amanda håller på att ladda hem alla gamla pdf-
dokument och sparar på ett arkiv på tekniskfysik.se 

6. Alumn och jubileumsarbete: 
- Jonathan har sammansällt alumnenkäten. Han mailar underlag till Maria att lägga in i 
programanalysen till hösten. Bland annat ser vi att ca 70% har fått jobb inom 1 mån efter 
examen. 41% innan examen. 
- Vi lägger 150 h på en student som kan jobba med oss med jubileet och sparar 50 h till sista 
veckorna inför jubileet. 
- Inbjudan till jubileet måste skickas ut nu i vår. 
- Maria ska be studierektorer att frigöra i schemat på fre em för ev föreläsningar. 
 
Förslag på jubileumsprogram: 
- Amanuenser kollar med Faust om de kan fixa Ämppos på torsdag. 
- På fredag: Lunchföreläsningar (t.ex. förlängd lunch, pitchar, Teknisk fysik gör världen 
bättre). Em: Alumnnätverkande, mingel, speed-dating mellan alumner eller pitcha rtill 
alumner samt forskningpspresentation? Sen em: Studiebesök i studentkorridorer och fysik? 
Kväll: Laserdome/bowling. Under veckan någon form av föresläsningar för studenter. 
- Jonathan har kallat till möte med Krister och Maria och skissar på ett program tills mötet. 
Detta program ligger till grund för vad som ska stå i inbjudan. 



 

Minnesanteckningar 
Tekniskfysiks ledningsgrupp 
Maria Hamrin 
 

 

2018-05-02 
Sid 2 (4)  

 

 Institution/enhet eller motsvarande 901 87 Umeå www.umu.se   
 

7. Programenkäten: Oskar är i princip klar med enkäten och de ska snart skickas ut. 
Amanuenserna informerar på föreläsningar på lägre åk. 

8. Kombinerade profiler: 
- Oskar har börjat lägga ut studentexempel. 
- Maria och Oskar har bokat möte för att prata kombinationen Rymd+Mät och behovet av ev 
förklaringstexter. 

9. Oskar ska påminna Thomas och Fredrik Ö en gång till om medtek+nano. 

10. 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. 

11. Övrigt: 
a. Maria och Krister vill träffa kursansvarig för IRA-kursen. 
b. Vi behöver trycka upp några TF-tröjor att ge bort. 
c. Förhållningsregler om plagiat håller på att färdigställas. 
d. Alumnmatriken ska sammanställas. Ska baseras på vårt nya alumndata. 
e. PÅ SN-mötet diskuterade kursen Tillämpad digital signalbehandling och man ansåg 

att kursen hade problem. Vi har fått in mer material från studenterna men 
problematiken är oklar. Oskar kollar med studenten innan vi bestämmer hur vi ska 
gå vidare i frågan.  

f. Doodla för utvecklingssamtalet! 
g. Detta blir det sista ordinarie ledningsgruppsmötet för läsåret. Buhuhu! 

 
 
 
 

Bilaga:  

Protokoll Amanuensmöte 2018-05-01 

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 16:00 

2. Rutiner och praktiska saker 
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a. Vårstädning snarast.  

b. Skrivaren ska inte ställas på kontoret.  

c. Ledningsgruppens årsmöte bestämdes till Torsdag 7 Juni kl 13-15. Amanda mailar 

ut.   

3. Genomgång av aktivitetsplanering 

a. Planera kick-off för de nya amanuenserna!  
 

4. Vad har gjorts sedan tjänsterna startade.  

 
a) Alla 

i) Vad som gjorts sedan senaste mötet.  
• Ingenjörsmässan har varit och den gick bra.  
• Amanuenser till läsperiod 18/19 spikat.  

De nya blir: Samverkan/Teknik:  Erik Nordström 
 Samverkan/Omvärd:  Jonas Gabrielsso 
 Kvalitet: Agust Engström Vanberg 

• Påbörjat överlämning av tjänsterna så smått.  
• Robottävlingen var den 27e April. Det gick jättebra!  

 
ii) Vad som planeras att göra till nästa möte 

• Ta fram verksamhetsplan tillsammans med de nya amanuenserna.  
• Skriva redovisning av vad vi gjort under året.  
• Boka in och ha utvecklingssamtal.  
• Styra ett Sommar fika där kvalitetspris ska delas ut.  
• Börja se över rutindokument och överlämningsdokument.  

 
b) Oskar – Kvalitet 

i) Vad som gjorts sedan föregående möte. 
• Haft studienämndsmöte, där Agust introducerades.   
• Ingenjörsmässan.  
• 90% klar med programenkäten.  
• Planerat inför studierektorsmöten.  
• Hjälpt Amanda med Robottävlingen.  

 
ii) Vad som planeras att göra till nästa möte 

• Ska ha studierektorsmöten.  
• Ska ha ett studienämndsmöte.  
• Bestämmma kvalitetspris.  
• Färdigställa programenkäten och skicka ut.  
• Röda tråden uppdateringar.  
• Träff om MOD/SIM.  

 
c) Jonathan – Samverkan  

i) Vad som gjorts hittills. 
• Fått ut och samlat in svar från alumn-enkäten.  
• Haft latex-föreläsning.  
• Uppdaterat alumndatabasen.  
• Jobbat med alumnprojektet.  
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• Hjälpt Amanda med Robottävlingen.  
• Fixat lunchföreläsning-sida på tekniskfysik.se tillsammans med Amanda.  
• Arrangerat lunchföreläsning med ABB. 
• Strulat med telefoner till alumn projektet.   

 
 

ii) Vad som planeras att göra till nästa möte 
• Se till att det blir resultat i alumn-projektet.  
• Ska ha ett möte ang. 30 års jubileumet.  
• Skickat ut en annons till projektledare ang 30 års jubileumet.  
• Sammanfattat resultat från alumn projektet. 
• Alumnmatrikel?    
• Fixa nya studentintervjuer tillsammas med PR-gruppen.  
• Tillsammans med PR-gruppen kolla på möjligheter med profilvaror.  

 
d) Amanda – IT 
i) Vad som gjorts hittills. 

• Robottävlingen. Tagit en hel del tid, men det blev väldigt lyckat.  
• Fyllt i inventeringsmallen inför flytten av programhemsidan.  
• Fixat lunchföreläsning-sida på tekniskfysik.se tillsammans med Jonathan.  

  
ii) Vad som planeras att göra till nästa möte 

• Styra ihop allt efter robottävlingen och skriva testamente.  
◦ Stream på youtube.  
◦ Text till fysiknytt.  

• Skapa ett dokumentarkiv på tekniskfysik.se och migrera alla de offentliga dokument som 
ligger på physics.umu.se. Detta är inför den nya umu-webben.  

• Även fixa en ordentlig, sorterad backup på dessa.  
• Fixa röda tråden en gång för alla. Ha ett möte med Lukas och Erik med detta. 
• Skriva förhållningsregler/plagiat kontrakt inför framtida ettor.  
• Jobba vidare med tekniskfysik.se och alla undersidor.  
• Fixa klart flytta av mailen till levonlines nya system.  
• Planera in ett CDIO/Innovatorium-möte.  

 
 

5. Mötets högtidliga  avslutande, 16:45.  

 

 


	Teknisk fysiks ledningsgruppmöte 2018-05-02
	Bilaga:

